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Inleiding:

Het Belgenmonument is een merkwaardig geschenk van de Belgische rege-
ring, gebouwd door Belgische jongemannen die hier in krijgsgevangenschap 
in tentenkampen verbleven en die wat om handen moesten krijgen om aan 
de verveling van het krijgsgevangenen bestaan te ontsnappen.

Ik wist niet van het bestaan van dit monument. Het is voor Nederlandse be-
grippen groot maar toch erg onzichtbaar. Komt het door de ligging? Of komt 
het omdat Nederland in de 1e Wereldoorlog neutraal was en geen directe 
medespeler was in de strijd? En daardoor geen onderdeel van ons collectief 
geheugen? Na mijn bezoek constateerde ik dat het zeker  geen onaange-
name plek is, of moeilijk te bereiken voor bezoekers.  Maar waarom toch zo 
obekend?

Nu, ruim honderd jaar na de aanvang van de “Grote Oorlog”, zoals de Bel-
gen deze oorlog kennen, wordt er in Nederland veel aandacht geschonken 
aan deze gebeurtenis.  Publicaties, artikelen en documentaires geven de 
huidige generaties veel informatie over die waanzinnige “Grote Oorlog”. De 
interesse voor die tijd neemt daardoor toe in Nederland.

Ik kan het me moeilijk inbeelden hoe het is geweest voor de bevolking van 
Nederland en België gedurende die periode. Het oorlogsfront lag buiten onze 
landsgrenzen en vrijwel steeds in België.
 
Vluchten voor die hel is begrijpelijk. Maar dan? Waar kom je terecht?

Vluchten voor geweld is nog steeds zeer actueel. Wat dat betreft is er wei-
nig veranderd. Grote groepen mensen verlaten huis en haard , weg van het 
geweld, op zoek naar een veilige plek.

Dit “Belgenmonument” vertelt het verhaal van de Belgische vluchtelingen 
aan degenen die het, doelbewust of bij toeval, komen bezoeken. En de kern-
vraag is dan ook :
 
Kan dit Belgenmonument bijna een eeuw na zijn totstandkoming, ook voor 
de mensen van nu nog steeds heel actueel en leerzaam zijn?

Dit monument meer betekenis geven is  een prima initiatief. Ik wil daar graag 
mijn bijdrage aan geven. Mijn stem, Mea Vota, vertaald in een schetsont-
werp.

De zichtas / 
Helling

De tuin

Het Plein

Het Schetsontwerp

Het monument is een rijksmonument en wordt op dit moment opnieuw geres-
taureerd. Dit geldt tevens voor de tuin en parkgebied erom heen. De S-vor-
mige route door het park wordt grotendeels hersteld en zal hopelijk gaan 
aansluiten op (fiets)routes vanuit de stad of directe omgeving. Daardoor kan 
dit gebied onderdeel zijn van bijzondere plekken in en rondom Amersfoort.

Het wordt hoog gewaardeerd als culturele uiting en vormgeving uit die tijd. 
Van de oorspronkelijke opzet is veel nog aanwezig, maar in de loop van de 
jaren zijn er ook aanpassingen geweest die de samenhang tussen de on-
derdelen heeft geschaadt. Voornamelijk heeft dit betrekking op de directe 
omgeving van het gebouwde monument.

De basiselementen zoals de architectuur van gebouw, de muur, het S-vormi-
ge pad en de benadering van het monument zijn nog steeds goed herken-
baar. 

Wijzigingen van begroeiingen, bestratingen, verlichting en infrastructuur 
hebben impact gehad op het oorspronkelijk ontwerp. Blijkbaar waren andere 
overwegingen op dat moment belangrijker. Ook dat is geschiedenis en zeker 
zo interessant om te benoemen en onderdeel te maken van de geschiedenis 
van dit stukje Amersfoort. Ik respecteer de afwijkingen op het ontwerp die 
ontstaan zijn gedurende de afgelopen jaren en onderschrijf de opwaarde-
ring van het park en de S-vormige fiets- en wandelpaden.

Met de ingrepen die ik voorstel blijven de basiselementen herkenbaar aan-
wezig en worden de ingrepen uit het verleden niet gewist. Er worden geen 
bomen onnodig gekapt en ik maak geen nieuwe paden of wegen, maar 
sluit aan op bestaande structuren. Het hoofdgebouw en de muur blijven 
onaangetast en worden door mij gezien als een belangrijk erfstuk. De nieu-
we elementen in mijn ontwerp zijn geplaatst in de directe omgeving van het 
monument en waarborgen de hooggewaardeerde kwaliteiten.

Ik wil wel de onderlinge samenhang tussen de basiselementen versterken en 
heb me gericht op drie plekken nabij het monument. Deze staan in verhou-
ding tot de totale omvang van het monument. 

Deze drie onderdelen zijn: 
- De Zichtas of Helling
- De Binnentuin 
- Het Plein en paviljoens

Zoals de oorspronkelijke opzet van het monument als “vroolijke gedachte” 
wil ik ook deze plek aantrekkelijk maken voor jong en oud. Om te spelen of te 
wandelen, maar ook om er van te leren. 
Ik volg de basisgedachte van de ontwerpers om gebruik te maken van een 
verhalende vorm van de objecten en daarmee een eigentijdse bijdrage te 
leveren.

het Belgenmonument vlak na voltooing het plein voor het Belgenmonument ca 1930, let op de zitgelegenheid rechts op de foto 

Luchtfoto van de lokatie met het Belgenmonument, ca 2010

De binnentuin met lichtglooiende helling richting hoofdgebouw

Impressie van het monument

het monument gezien vanaf de zichtas gedurende de jaren is de omgeving van het monument sterk gewijzigd

De drie lokaties benoemd op de toekomstige situatietekening van het monument en omgeving
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Bij de Illustraties:

1 (links) archiefbeelden die gebruikt kunnen worden voor reliefbeelden in de 
muren. Met thema’s zoals, De Uittocht, het Verblijf en Tentenkampen

2 (rechts) foto van gevluchtte en uitgeputte belgische soldaat, rustend tegen 
een boom

3 (hierboven) Impressie van de muren met foto-reliefs als verbeelding van het 
verhaal van de Belgen in Amersfoort

De Zichtas of Helling

“Ten westen van de herdenkingsmuur (aan de voorzijde) was de as 
van de tuin in een brede zichtas doorgezet met een 20 meter breed 
zandpad, die tot aan de S-vormige weg doorliep” (uit het concept 
historisch onderzoek, 2014)

De S-vormige route kruist de westzijde van de helling onderaan en 
biedt zicht op het hoger gelegen monument.

Deze plek, welke vrij is van hoge begroeiing, is voor mij dé aangewe-
zen plek om “het verhaal van de Belgen” vorm te geven. Er worden 
geen bomen gekapt en het zicht op het monument kan worden 
gegarandeerd, zoals oorspronkelijk ook de bedoeling was.

Lange halfhoge wanden met beeldthema’s zoals; de uittocht, het 
verblijf en portretten van vluchtelingen, illustreren de situatie van de 
Belgische vluchtelingen tijdens hun verblijf in Nederland gedurende 
de 1e Wereldoorlog. Al lopende naar boven langs de halfhoge en 
uitgegraven muren zijn deze beelden zichtbaar. De helling is soms wat 
steiler en soms wat vlakker, refererend aan de moeizame tocht naar 
Nederland (“ups en downs”). Vrijwel de volledige lengte van ca. 85 
meter en de breedte van ca. 20 meter wordt hiervoor benut.

De inrichting van deze helling is zo opgezet dat het monument steeds 
zichtbaar is. Op welke wijze je hier dan ook naar boven loopt, je wordt 
geconfronteerd met beelden van de situatie uit die tijd. Halverwege 
de helling staat een wand, haaks op de looprichting, met een foto-
print van een uitgeputte soldaat rustend tegen een boom. 
Een moment om even bij stil te staan.

Niet alleen foto’s van de Belgische vluchtelingen worden getoont, 
ook is er een toeliching op de ontstaans geschiedenis van het mo-
nument. Het archief van Eemland biedt voldoende materiaal om 
hier een interessante reeks van illustraties te tonen. Wellicht dat er in 
persoonlijke archieven van Belgische families nog foto’s aanwezig zijn 
die hier getoont zouden kunnen worden.

Zoals Hildo Krop destijds door middel van een plastiek het leed en de 
hoop verbeeldde, zo stel ik nu voor om met modernere technieken 
reliefprints op te nemen van foto’s in de betonnen muren. Verticale 
of horizontale groeven in het beton leveren een verrassend optisch 
effect. De foto’s op de muren zijn niet zozeer een plaatjes-tentoon-
stelling maar vormen een onderdeel van de textuur van de muur. 
De continue reeks van beelden zijn decoratieve onderdelen van de 
muur die de basis vormen van het verhaal van de Belgen. 

De muren worden samengesteld door hergebruik van de bekistings-
mallen van de fotoprint. 

Deze hernieuwde inrichting van de zichtas prikkelt de bezoeker om 
hier de route naar boven te starten en zo de wonderlijke geschiedenis 
van het monument te ervaren. 

Inspiratiebron, de reliefs van Hildo Krop in het huidige Belgenmonument

De zichtas gebruikt voor muren met foto-reliefs  

Impressie van de zichtas (boven) en de bestaande situatie in 2016 (onder)
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Het Plein en Paviljoens

De meeste mensen beginnen hier met hun bezoek aan het monument; het 
plein is een geschikte plek om af te spreken en het is goed bereikbaar per 
fiets en auto. 

In de oorspronkelijke opzet was dit het einde van de route. Echter mijn ge-
dachte dat het monument meer moet zijn dan een statisch opject is voor 
mij aanleiding geweest om dit plein juist te beschouwen als een belangrijke 
ontmoetingsplek. Het kan ook het begin zijn van een spelenderwijze kennis-
making met de geschiedenis. 

Hier begint ook de route van het S-vormige pad naar beneden. Het plein 
is een groot verhard open terrein met zicht op het monument. Je kunt hier 
afpreken voor een bezoek aan het uitzichtpunt of om samen iets te onderne-
men: muziek maken of naar luisteren, picknicken, wandelen of spelen op het 
naast het plein gelegen licht glooiende grasveld en tussen de bomen.
  
De gastvrijheid die wij destijds de Belgen boden komt hierdoor tot uiting

Op het zeshoek- vormige plein, omkaderd door een haag worden de landen 
van de wereld weergegeven en opgenomen in de bestrating. Deze we-
reldkaart laat ons beseffen hoe klein we zijn en visualiseren de lokaties waar 
conflicten zijn of zijn geweest. Een educatief middel waar groepen studenten 
en scholieren kunnen leren van het verleden en actuele conflicten kunnen 
lokaliseren, door gebruik te maken van bijvoorbeeld stokken of paaltjes met 
vlaggetjes. Een openlucht school waar uitleg gegeven kan worden. Hiermee 
vertegenwoordigt het Belgenmonument een moment in de geschiedenis 
welke nu nog steeds zeer actueel is.

Een plek om na te praten over wat er te zien is of om te discusieren over de 
recente conflicten. Een plek om te leren over het verleden en ook over de 
toekomst. 

Drie tentvormige paviljoens staan op het gras naast het verharde plein en zijn 
zichtbaar vanaf het punt waar het S-vormige pad begint en eindigt. De vorm 
refereert aan de tenten zoals die door de gevluchtte militairen gebruikt zijn 
tijdens hun verblijf in Amersfoort. Deze nieuwe paviljoens geven bescherming 
en bieden faciliteiten voor de gezamenlijke activiteiten.
Boomstronken dienen als zitelement. Makkelijk verplaatsbaar en gemaakt 
van de eventueel noodzakelijk gekapte bomen uit het park.

Impressie van de binnentuin met de hoge hagen. 
Naar gelang  men richting monument loopt hoe lager de hagen worden

Het doolhof - achtige effect in de binnetuin. onzichtbaar voor de buitenwereld

Impressie van de binnentuin, gezien vanaf het hoge monument Vogelvlucht impressie van de binnentuin en het daarachterliggende plein

het Belgenmonument als onderdeel van de les 

Het grasveld nabij het plein en open ruimte voor activiteiten

het Belgenmonument biedt ruimte om samen iets te ondernemen 

het plein in 2014, een monumentale leegte.

Impressie van het plein met wereldkaart en links de tentvormige paviljoens het park nabij de tentvormige paviljoens ; Samen eten als uiting van gastvrijheid

Het park nabij het plein anno 2014

Tentvormige structuren refereren aan de tentenkampen van de gevluchtte belgische militairen

De Binnentuin

Midden tussen de muur en het hoge monument en tussen de formele paden 
ligt de binnentuin. Momenteel met een onvoltooide inrichting. De tuin (met 
lage begroeiing) is glooiend. Het niveauverschil tussen het laagste punt (bij 
de muur) en hoogste punt (bij gebouw) is ca 2 meter. Het ziet er nu erg ver-
waarloosd uit. 

Voor mij de kans om hier iets toe te voegen met respect voor gebouw en 
omgeving. Een hernieuwde eigentijdse ingreep dat betekenis geeft aan 
deze tuin als herdenkingsplek voor ontheemden. 

Ik voeg een inrichting toe met een “doolhof-achtig” omgeving waarbinnen 
je kan ervaren hoe het is om alleen te zijn en niemand in de omgeving jou 
kan zien. Onzichtbaar voor de buitenwereld. 

Een strak in het gelid staande reeks van honderd vierkante blokken van 
groen, refererend aan een eeuw historie en aan de ontwerpgedachte van 
de tuinarchitect( “..een plantaardig tapijt gedacht in hoog reliëf, scherp van 
lijnen in overeenstemming met de rythmen van het gedenkteeken.”)
Door vervolgens de lichtglooiende helling op te lopen vindt de bezoeker zijn 
weg hieruit. 

Taxus hagen vormen de groene blokken die geplaatst zijn met de bovenzijde 
op een denkbeeldige horizontale lijn. Dat betekent dat onderaan de helling 
de hagen hoger zijn dan 2 meter en bovenaan de helling de hagen ca. 20 
cm. Dit geeft het effect dat bezoekers al lopend naar boven door de binnen-
tuin, weer langzaam zichtbaar worden voor de buitenwereld en zich weer 
kunnen oriënteren. 
 
Het is van bovenaf een fascinerend gezicht. De tuin is ook een spannende 
omgeving voor kinderen bv als een leuke plek om verstoppertje te spelen. 
Anderen kunnen door middel van deze “ervaring” een moment ontheemd 
zijn. Verdwaald in de omgeving.
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Situatie tekening
schaal 1:1000

De zichtas /de Helling met:
“het verhaal van de Belgen”

langs en dwars doorsnede
schaal 1:400

Betonwanden met fotoprint:

Voorgestelde productiewijze: 
Vectogramm 
http://www.vectogramm.de 
p&p gmbh
Industriestraße 1
64658 Fürth/Odenwald

Telefon: +49 (0) 6253 / 5063
Fax: +49 (0) 6253 / 217 72
E-Mail: info@vectogramm.de

“Either black and white or color photos in standard graphic formats (jpg, tif) can be 
used as image templates for a vectogramm. The dimension of vectogramm is optio-
nal. 
The maximum size of one panel is 4900 x 2000 mm. But there is also the possibility 
to construct one big vectogramm made out of several panels”
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Voorstel beplanting Binnentuin

Voor het effect van binnentuin op de bezoeker maakt het type begroeiing niet uit. Het moeten 
dicht begroeide hagen worden die goed kunnen worden gesnoeid. De keuze kan zijn; 
Taxus hagen conform het ontwerp van de oorspronkelijke tuinarchitect of Ligusterhagen. 
Doorslag zou voor mij zijn dat het snoeisel van de taxushaag gebruikt kan worden voor een 
medicijn tegen kanker.  
Hoe interessant is het dat het Belgenmonument ook nog bijdrage kan leveren aan de volksge-
zondheid

De Taxus baccata is een donkergroene dichte haag. Taxus blijft het hele jaar door groen en 
groeit in een jaar 20 tot 25 centimeter. Taxus kan honderden jaren oud worden. 
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Voorstel materiaal tentvormige Paviljoens:

Voorgestelde productiewijze: Poly-Facade

Poly-Facade is een verzameling PTFE gecoate glasvezelweefsels, speciaal geschikt 
voor gevels en wanden. Poly-Facade staat garant voor een zeer lange levensduur en 
is dan ook uitermate geschikt voor (lichte) vliesgevels. Het heeft een zeer lage rek en 
zeer goed toepasbaar bij dergelijke tentachtige structuren

Poly Ned textielarchitectuur
Postbus 177 
8330 AD Steenwijk The Netherlands 
Tel. +31 (0)521 320240 Fax. +31 (0)521 320230
www.polyned.nl 
office@polyned.nl
www.textielarchitectuur.nl

bestrating met wereldkaart:

Voorgestelde productiewijze: bestrating

met kleine cobblestones wordt de wereld-kaart op een contrasterende wijze in de 
huidige bestrating opgenomen.

De Binnentuin:
“verdwaald maar niet verloren”

Honderd haagblokken in het gelid.

plattegrond en langs- en dwars door-
snede
schaal 1:400

Het plein &
Paviljoens:
“ontmoeting en gast-
vrijheid”

Plattegrond,
langs- en dwars 
doorsnede
schaal 1:400
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.......Architectuur is echte ruimtekunst, in den vollen zin van het woord: zij schept ruimten en zij staat in de ruimte. Om 
aan deze laatste vereischte te beantwoorden, moet een bouwwerk bijgevolg van alle kanten zichtbaar en belang-
wekkend zijn. Doet het zich van elk standpunt op dezelfde wijze voor, kan men het van op grooten afstand ineens 
overzien, dan bestaat er geen reden meer om naderbij te komen, om het ding van uit verschillende gezichthoeken 
te bekijken. Maar wordt het bouwwerk bij elken stap anders, dan boeit het, dan staat het m.i. werkelijk in de ruim-
te...”
Fragment tekst H. Hoste, (15 januari 1919), pp. 8-11


