REGLEMENT ARCHITECTUURPRIJS NIJMEGEN 2021
Architectuurprijs Nijmegen
De Architectuurprijs Nijmegen is een terugkerende prijs die wordt uitgereikt door de gemeente
Nijmegen. De organisatie is in handen van het Architectuurcentrum Nijmegen (ACN).
De jurering wordt gedaan door een roulerende onafhankelijke vakjury.
Doel
De Architectuurprijs Nijmegen heeft tot doel de kwaliteit van de architectuur in Nijmegen te
bevorderen en goed opdrachtgeverschap te stimuleren. De prijsuitreiking wordt gezien als een
geschikt discussie- en ontmoetingsplatform voor architecten, bouwers, woningbouwcorporaties,
toeleveringsbedrijven, provinciale, regionale en lokale bestuurders en geïnteresseerde burgers.
Deelname
De procedure en organisatie rondom de Architectuurprijs Nijmegen is geregeld in dit reglement.
In dit reglement is bepaald dat deelname aan de wedstrijd open staat voor architecten
ingeschreven in het architectenregister. Architecten, opdrachtgevers, projectontwikkelaars en
bouwers kunnen projecten voor de Architectuurprijs Nijmegen aandragen. Uitgesloten van
deelname zijn projecten van de juryleden en hun eventuele bureaus.
Inzendingen Architectuurprijs Nijmegen 2021
De inzendingen voor de Architectuurprijs Nijmegen 2021 dienen uiterlijk 13 december 2021 om
9.00 uur binnen te zijn bij het ACN. Aanmelden kan via de website van het ACN:
www.architectuurcentrumnijmegen.nl/aanmelding-architectuurprijs
De inzendingen kunnen onder de volgende voorwaarden worden aangemeld:
Ingevuld/aangeleverd dient te worden
• een ingevuld (online) aanmeldformulier;
• een akkoordbevinding met het reglement;
• een projectblad als PDF in liggend formaat;
• een beeld als JPG van minimaal 300 dpi, rechtenvrij te gebruiken voor
publicaties/berichtgeving over Architectuurprijs Nijmegen.
Opmerking: Als de inzender een plan wil indienen waarvan de onderlinge samenhang in relatie tot
een ander plan een toegevoegde kwaliteit heeft, kunnen de inzenders een gezamenlijke inzending
doen. Wanneer hier niet voor gekozen wordt, zal de inzending opzichzelfstaand beoordeeld
worden.
Aanleverformat
Om uw aanmelding voor de Architectuurprijs Nijmegen van de juiste informatie te voorzien is het
van belang de jury en het publiek op een goede wijze te informeren. Het ACN vraagt daarom van
de architect om de volgende informatie:
Het aanleveren van een PDF (Let op!: max. 1 pagina, liggend formaat) met daarop de volgende
informatie:
• Locatie (straatnaam + nummer)
• Titel project (indien van toepassing)
• Naam architect
• Naam opdrachtgever
• Een korte tekst van maximaal 200 woorden met daarin een omschrijving van de
context/genius loci en de essentie van de nieuwbouw- of verbouwaspecten

•
•

Antwoord op de vraag waarom uw project uitmuntend is
Vier tot zes goede afbeeldingen. Liever geen technische bouwtekeningen, maar wel
perspectieven, gevelbeelden, maquettefoto’s, artist impressions en foto’s van de oude,
bestaande of nieuwe situatie.

De grootte van het lettertype op het projectblad moet zowel op een uitdraai van A4 als A3 en op
scherm (beeldverhouding 16:9) goed leesbaar zijn.
Los van de PDF levert u een foto aan van minimaal 300 dpi in JPG formaat, rechtenvrij te
gebruiken door Architectuurcentrum Nijmegen in publicaties en berichtgeving over Architectuurprijs
Nijmegen.
De aan te leveren bestanden (PDF + foto) mogen samen niet meer dan 15Mb groot zijn.
Let op! Voor een geldige deelname moeten bovenstaande aanlevercriteria gevolgd worden.
Auteurs- en beeldrecht
Het Architectuurcentrum Nijmegen heeft het recht op eigen wijze gebruik te maken van en
bekendheid te geven aan het voor Architectuurprijs Nijmegen ingezonden materiaal, zonder dat
hier een vergoeding of prestatie tegenover staat. Door akkoord te gaan met het reglement wordt
het Architectuurcentrum Nijmegen door deelnemer gevrijwaard van eventuele aanspraken van
derden (incl. auteursrechten e.d.).
De jury
De jury voor de Architectuurprijs Nijmegen bestaat uit vier onafhankelijke juryleden waarvan een
als voorzitter fungeert. De juryleden jureren één editie van de Architectuurprijs. De jury is in 2021
als volgt samengesteld:
Voorzitter:
Jurylid:
Jurylid:
Jurylid:

Gus Tielens, architect en medeoprichter Korth Tielens Architecten
Teake Bouma, architect en eigenaar Teake Bouma architectuur/stedenbouw
Sylvia Karres, founding partner Karres en Brands landschapsarchitecten b.v.
Johan Snel, stedenbouwkundige AM Vastgoed

Jurysecretaris namens ACN: Rosalie Thomassen, producent Architectuurprijs Nijmegen
Adviseur Gemeente Nijmegen: Paul Goedknegt, stedenbouwkundige gemeente Nijmegen
Criteria jurering
Beoordeling van de inzendingen door de jury vindt plaats op basis van de volgende formele en
inhoudelijke criteria.
Formele criteria
Aangeleverde projecten:
• vallen binnen de sector burger- en utiliteitsbouw, zowel exterieur als interieur;
• of betreffen inrichting/vormgeving van de openbare ruimte en infrastructuur (pleinen,
bruggen etc.);
• de oplevering vond plaats tussen 1 januari 2020 en 31 december 2021;
• indien de oplevering plaatsvindt tussen 1 december en 31 december 2021 dient de
inschrijver aan te tonen dat het project daadwerkelijk is opgeleverd voor 1 januari 2022;
• het project staat in de gemeente Nijmegen.
Inhoudelijke criteria
De jury beoordeelt de projecten op de navolgende inhoudelijke criteria:
• de wijze waarop het project landschappelijk of stedenbouwkundig is ingepast in de
omgeving;
• de architectonische kwaliteit van het project;
• de voorbeeldfunctie van het project;

•
•
•

de architectonische vorm, geleding, constructie, licht, kleur- en materiaalgebruik;
de relatie tussen het bouwwerk en de omgeving
de schaal en maatverhoudingen.

De jury beslist over de interpretatie van het reglement. Er is hierover geen discussie mogelijk.
Duurzaamheidsprijs
In 2017 is de duurzaamheidsprijs in het leven geroepen: de prijs voor het meest inspirerende
duurzame gebouw. Indien uw project een bijzondere duurzaamheidsprestatie heeft geleverd, kunt
u meedingen naar deze duurzaamheidsprijs. U dient bij uw aanmelding expliciet aan te geven te
willen meedingen naar deze prijs en in tekst toe te lichten waarom de duurzaamheidsprestatie
volgens u bijzonder is. Deze prestatie kan liggen op energie, klimaat, maatschappij, circulaire
economie en de circulariteit van het project. In de Architectuurprijs Nijmegen Duurzaamheidsprijs
2021 ligt er een extra accent op de wijze waarop het project bijdraagt aan een rechtvaardige en
inclusieve samenleving.
Werkwijze jury
De jury zal alle ingediende projecten analyseren en beoordelen aan de hand van de van tevoren
aan de juryleden toegestuurde documentatie. Deze documentatie bestaat uit de door de indieners
aangeleverde PDF-pagina.
De juryleden zullen op basis van het aangeleverde materiaal vooraf een aantal projecten (met
rangorde) selecteren en geven bij de secretaris van de prijsvraag aan welke projecten ze graag
willen bezoeken. Vanuit deze lijst wordt vervolgens door de secretaris bepaald welke projecten
tijdens de jurybijeenkomst bezocht worden.
Medio januari 2021 komt de jury bij elkaar om een dag aan de jurering te wijden. Genomineerde
projecten worden benaderd en dienen te zorgen voor het verschaffen van toegang aan de jury.
Aan het einde van de dag zal de jury de Architectuurprijs Nijmegen en eventuele eervolle
vermeldingen toekennen.
Waaruit bestaat de Architectuurprijs Nijmegen?
De Architectuurprijs Nijmegen bestaat uit een speciaal voor deze prijs ontworpen trofee voor de
prijswinnende architect en een bijbehorende plaquette voor de opdrachtgever.
Expositie
Alle inzendingen worden in januari 2021 op een nader te bepalen manier belicht door middel van
audiovisuele presentaties op locaties en/of online en in de media. Op die manier kan iedereen
kennisnemen van de inzendingen.
Publieksprijs
De voor de Architectuurprijs Nijmegen ingediende projecten komen eveneens in aanmerking voor
de publieksprijs. In januari 2021 kan het publiek een stem uitbrengen op een project dat naar zijn
of haar mening de publieksprijs verdient, door zijn of haar stem uit te brengen via de website van
het Architectuurcentrum Nijmegen: www.architectuurcentrumnijmegen.nl. Deze prijs wordt
toegekend aan het project dat de meeste voorkeurstemmen krijgt. De publieksprijs is symbolisch
en bestaat uit een certificaat.
Prijsuitreiking
De prijsuitreiking vindt plaats op 27 januari om 20.00 uur in Nijmegen.

