
 

FOTOWEDSTRIJD STROOM 22 
Wedstrijdreglement 
 

STROOM – www.festivalstroom.be 
 
Regionaal Landschap Schelde-Durme zet samen met Gent Festival van Vlaanderen en tal van 
partners waaronder 23 steden en gemeenten de schouders onder STROOM, een hedendaags 
festival rond klassieke muziek en duurzaamheid. Van 23 juni tot en met 3 juli 2022 voert dit nieuwe 
festival je op een ontdekkingstocht vol muziek en kunst langs de mooiste natuur van de 
Scheldevallei. 
 
Na de 11-daagse stroomt het festival nog de hele zomer verder. Het fotoproject #herecomestheflood 
van de Nederlandse kunstenaar Rem van den Bosch staat hierbij centraal. Langs de oevers van de 
Schelde, de Durme en de Rupel nam hij foto’s van stille boodschappers die de waterhoogte 
aangeven op de rivier tijdens een gevaarlijke storm. Het project wijst ons op het belang van de 
bescherming van dijken en andere maatregelen van het Sigmaplan en is niet uit op sensatie, maar 
wel op waterbewustzijn en een open gesprek over de toekomst. De beelden zullen de hele zomer te 
zien zijn op een wandel- en fietsroute langs 23 gemeenten van de Scheldevallei.  
 
STROOM is een stevige hefboom om de hele regio verder op de kaart te zetten en laat bezoekers 
de prachtige ketting van blauwe en groene parels tussen Gent en Antwerpen ontdekken. Naast het 
rijkelijk gevulde programma maken de topnatuur, lieflijke dorpen en statige Kastelen van de Schelde 
het meer dan de moeite om van het festival een heuse meerdaagse met overnachting te maken. 
 
FOTOWEDSTRIJD 
 
Van 23 juni tot en met 31 augustus 2022 nodigen we iedereen uit om mee te doen aan een 
fotowedstrijd in het kader van STROOM in de gemeenten Boom, Hemiksem, Niel, Rumst, Schelle 
en Willebroek. Maak in een van deze gemeenten een foto zoals die zou passen in de fotoreeks 
#herecomestheflood. Wees creatief, breng een herkenbare plek of verborgen natuurparel mooi in 
beeld, verzin een originele interpretatie of zet gewoon simpelweg onze streek op je eigen manier mee 
in de kijker en maak kans op een mooie prijs! 

http://www.festivalstroom.be/


 
Een professionele jury, waarin ook Rem van den Bosch mee zetelt, zal de inzendingen beoordelen. 
Aan zes hoofdwinnaars reiken we in september 2022 een waardebon uit voor een B&B ter waarde 
van € 120. Twintig extra winnaars krijgen een streekpakket ter waarde van € 30. 
 

PRAKTISCH 
 

1. Stuur jouw foto ten laatste op 31 augustus 2022 naar info@toerismerupelstreek.be. 
2. Geef een korte beschrijving bij je foto (locatie, verhaal, …) die de link legt tussen jouw 

inzending en #herecomestheflood. 
3. Vermeld in je e-mail jouw naam, adres en telefoonnummer. 
4. Een vakkundige jury zal in de loop van september 2022 een selectie maken. De fotografen 

van de geselecteerde foto’s zullen vervolgens verwittigd worden.  
 
 

HOOFDPRIJS 

De 6 waardebonnen voor een overnachting in een B&B zijn de volgende: 
 

1. Het Boekenhof (Rupelstraat 84, 2845 Niel) - www.boekenhof.be 
Overnachting voor twee personen inclusief ontbijt 

2. B&B Aquavilla (Tisseltsesteenweg 97, 2830 Willebroek) 
Overnachting voor twee personen inclusief ontbijt 

3. Het Koekoeksnest (Koekoekstraat 64, 2627 Schelle) – www.hetkoekoeksnest.be 
Overnachting voor twee personen inclusief ontbijt 
Ontvangst met een flesje bubbels op de kamer 

4. Heerlijkerwijs (Nieuwstraat 128, 2840 Rumst) – www.heerlijkerwijs.be 
Overnachting voor 2 personen inclusief ontbijt 

5. B&B De Schorre (Kapelstraat 203, 2850 Boom) – www.brunosbnb.be 
Overnachting voor twee personen inclusief ontbijt 

6. Hotel Domus (Antwerpsestraat 15, 2850 Boom) – www.hoteldomus.be  
Single kamer met ontbijt 

mailto:info@toerismerupelstreek.be
http://www.boekenhof.be/
http://www.hetkoekoeksnest.be/
http://www.heerlijkerwijs.be/
http://www.brunosbnb.be/
http://www.hoteldomus.be/


VOORWAARDEN 
 

- De foto is genomen in Boom, Hemiksem, Niel, Rumst, Schelle of Willebroek. 
- Er is een link met de foto’s van #herecomestheflood (© Rem van den Bosch) die in het kader 

van STROOM deze zomer te bezichtigen zijn. Dit kan de locatie zijn, het thema, of een eigen 
originele eigen insteek. 

- Foto’s mogen zowel in kleur als in zwart-wit genomen zijn.  
- De beelden mogen geen blijk geven van ernstige verstoring van het onderwerp (landschap, 

flora, fauna, mens, erfgoed). Dit betekent dat ingezonden opnamen van planten en dieren 
worden gemaakt met respect voor het onderwerp, het welzijn van de gefotografeerde 
dieren moet voorop staan, de locatie van de opname mag niet beschadigd worden omwille 
van de opname. 

- De fotografen respecteren ten allen tijde de geldende gedragsregels en de wettelijke 
bepalingen, o.m. inzake soortenbescherming, toegankelijkheid van gebieden, privacy. Als de 
jury vermoedt dat het gefotografeerde onderwerp een onaanvaardbare druk heeft 
ondervonden omwille van de opname, wordt de fotograaf uitgesloten van deelname. 

- De fotografen zenden slechts beelden in waarvan ze de volledige auteursrechten bezitten. 
Ze blijven verantwoordelijk voor de originaliteit van de ingezonden werken. Van het internet 
gehaalde beelden of delen van beelden worden niet geaccepteerd. De organisatie kan niet 
verantwoordelijk gesteld worden in geval van klacht van een derde partij i.v.m. overtreding 
van de rechten of in geval van schade gelinkt aan het onderwerp of object van het 
deelnemende werk. 

- De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen tijdens het nemen van de 
foto's. 

- De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eisen en/of klachten van 
personen die op de ingezonden beelden zijn afgebeeld. De aansprakelijkheid ligt bij de 
fotograaf. Vraag in het kader van de wet van de privacy zeker de toestemming van de 
mensen die je fotografeert. 

- De organisatoren mogen de ingezonden foto’s gebruiken in hun communicatiekanalen mits 
vermelding van de naam van de fotograaf. 

- Een professionele jury selecteert de beelden die passen binnen het thema. De keuze van de 
jury is onherroepelijk en hieromtrent wordt geen schriftelijke communicatie gevoerd. 

- De waardebonnen en streekpakketten zijn niet in te ruilen tegen een geldsom. 


