REGLEMENT STADSBOUWPRIJS AMERSFOORT 2022

De Amersfoortse Stadsbouwprijs is een terugkerende prijs die wordt uitgereikt door FASadE, het
Amersfoortse forum voor stedenbouw, architectuur en landschap. De organisatie is in handen van
FASadE. De jurering wordt gedaan door een roulerende onafhankelijke jury, die in 2022 is
samengesteld door Architectuurcentrum Rondeel uit Deventer.
Doel
De Stadsbouwprijs Amersfoort heeft tot doel de ruimtelijke kwaliteit van Amersfoort te bevorderen
en goed opdrachtgeverschap te stimuleren. De prijsuitreiking wordt gezien als een geschikt discussieen ontmoetingsplatform voor ontwerpers, bouwers, woningbouwcorporaties, toeleveringsbedrijven,
provinciale, regionale en lokale bestuurders en geïnteresseerde burgers.
Deelname
De procedure en organisatie rondom de Stadsbouwprijs Amersfoort is geregeld in dit reglement. In
dit reglement is bepaald dat deelname aan de wedstrijd open staat voor geregistreerde architecten,
stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten. Geregistreerde ontwerpers, opdrachtgevers,
projectontwikkelaars en bouwers kunnen projecten voor de Stadsbouwprijs Amersfoort aandragen.
Uitgesloten van deelname zijn projecten van de vakjuryleden en hun eventuele bureaus.
Inzendingen Stadsbouwprijs Amersfoort 2022
De inzendingen voor de Stadsbouwprijs Amersfoort 2022 dienen uiterlijk 30 juni 2022 om 18.00 uur
binnen te zijn bij FASadE. Aanmelden kan via de website van FASadE: www.fasade.nl (pr@fasade.nl).
De inzendingen kunnen onder de volgende voorwaarden worden aangemeld:
Ingevuld/aangeleverd dient te worden • een ingevuld inschrijfformulier; • een akkoordbevinding met
het reglement; • maximaal 6 rechtsvrije afbeeldingen die samen een goede indruk geven van het
project (maximaal 6 MB, minimaal 1280 pixels breed). Het eerste beeld moet representatief zijn voor
de inzending. Daarnaast moet op tenminste één beeld de omgeving/ context waarin het project is
gesitueerd te zien zijn. Van belang is dat alle ingestuurde afbeeldingen waarheidsgetrouw zijn. • Een
overzichtelijke plattegrond. • een JPG beeld van minimaal 300 dpi, rechtenvrij te gebruiken voor
publicaties/berichtgeving over Stadsbouwprijs Amersfoort.
Opmerking: Indien 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. Indien hier niet voor gekozen wordt, zal de inzending opzichzelfstaand beoordeeld worden.

Aanleverformat
Om uw aanmelding voor de Stadsbouwprijs Amersfoort van de juiste informatie te voorzien is het
van belang de jury en het publiek op een goede wijze te informeren. FASadE vraagt daarom van de
architect om de volgende informatie: Projectnaam / Adres / Programma / functie / Aantal m2
projectgebied / Aantal BVO’s / Ontwerpbureau(s) / Medewerkers / Samenwerkende partijen /
Opdrachtgever / Aannemer; • DATA: Voorlopig ontwerp / Definitief ontwerp / Start bouw /
Oplevering; • Antwoord op de vraag waarom uw project een verrijking is voor Amersfoort • Vier tot
zes goede afbeeldingen (maximaal 6 MB, minimaal 1280 pixels breed). Liever geen technische
bouwtekeningen, maar wel perspectieven, gevelbeelden, maquettefoto’s, artist impressions en
foto’s van de oude, bestaande of nieuwe situatie. Het eerste beeld moet representatief zijn voor de
inzending. Daarnaast moet op tenminste één beeld de omgeving/ context waarin het project is
gesitueerd te zien zijn. Van belang is dat alle ingestuurde afbeeldingen waarheidsgetrouw zijn. • Een
overzichtelijke plattegrond.
Let op! Voor een geldige deelname moeten bovenstaande aanlevercriteria gevolgd worden.
Auteurs- en beeldrecht
FASadE heeft het recht op eigen wijze gebruik te maken van en bekendheid te geven aan het voor de
Stadsbouwprijs Amersfoort ingezonden materiaal, zonder dat hier een vergoeding of prestatie
tegenover staat. Door akkoord te gaan met het reglement wordt FASadE door deelnemer
gevrijwaard van eventuele aanspraken van derden (incl. auteursrechten e.d.).
Van longlist naar shortlist
Alle projecten worden getoond op de website van FASadE: www.fasade.nl, zodat het publiek hier op
kan stemmen. Uit alle inzendingen wordt een shortlist opgesteld door De Jonge Honden, de
programmaraad van FASadE en stadsbouwmeester Micha de Haas voor de vakjurering. De
programmaraad van FASadE bestaat uit: Programmaraad: Irene Edzes - programmamaker en
voorzitter, werkt daarnaast als architect bij bureau voor stedenbouw en landschapsontwerp Vollmer
& partners; Johan Galjaard - stedenbouwkundige, voormalig partner bij SVP architecture and urban
design; Patricia Kleijn – teammanager Stad & Ontwikkeling gemeente Amersfoort; Patrick van der
Klooster - leider BPDi (team stadsontwikking); Pim Kupers - landschapsarchitect bij H+N+S
Landschapsarchitecten; Gerard Plug - architect bij Maas Architecten; Jojanneke Tap - architect en
interieurarchitect bij OOK architecten en Paul Versteeg – architect bij AGNOVA architecten.
De Jonge Honden van FASadE zijn: Annely Prins – architect bij OOK architecten; Amy Kosse landschapsontwerper en adviseur openbare ruimte bij gemeente Amersfoort; Jojanneke Tap architect en interieurarchitect bij OOK architecten; Josefine Uittenbogert – architect bij De
Architecten van Team 4; Paul Versteeg - architect bij agNOVA architecten; Jessica Wierenga –
architect bij OOK architecten. Om belangenverstrengeling voor te zijn wordt bij de voorselectie de
regel gehanteerd dat men zich onthoudt van stemmen op projecten waar men persoonlijk bij
betrokken is geweest.
De vakjury
De vakjury voor de Stadsbouwprijs bestaat uit vijf onafhankelijke juryleden en een onafhankelijke
voorzitter. De juryleden jureren één editie van de Stadsbouwprijs. De jury is in 2022 als volgt
samengesteld: voorzitter Hugo de Clercq, architect bij FARO architecten en voorzitter Rondeel
Deventer, Cris Zijlmans, Projectontwikkelaar bij Le Clercq projectontwikkeling Deventer, Doesjka
Majdandžić, Stedenbouwkundige gemeente Zwolle, Jantine Schinkelshoek, Landschapsarchitect
Stichting HoopHegge Olst, Martin Kleine Schaars, architect bij I M Architecten Deventer.

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; • en/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; •
het project ligt binnen de gemeentegrenzen van Amersfoort; • maximaal drie inzendingen per
ontwerpbureau.
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 bijdrage die het project levert aan een gezonde stad (inclusiviteit,
biodiversiteit, mobiliteit, circulariteit) • de ruimtelijke vormgeving (geleding, constructie, licht, kleuren materiaalgebruik); • functionaliteit; • duurzaamheid; • innovatie; • betrokkenheid van gebruikers.
De jury beslist over de interpretatie van het reglement. Er is hierover geen discussie mogelijk.
Werkwijze vakjury
De vakjury zal alle projecten die door de Jonge Honden en de programmaraad van FASadE op de
shortlist zijn geplaatst analyseren en beoordelen aan de hand van de van tevoren aan de juryleden
toegestuurde documentatie. Deze documentatie bestaat uit de door de indieners aangeleverde
bestanden. De vakjurering vindt plaats op 30 september 2022. Tijdens de vakjurybijeenkomst
worden projecten bezocht. Genomineerde projecten worden benaderd en dienen te zorgen voor het
verschaffen van toegang aan de jury. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 13 oktober 2022 zal de
voorzitter van de vakjury de Stadsbouwprijs Amersfoort toekennen.
Waaruit bestaat de Stadsbouwprijs Amersfoort?
De Stadsbouwprijs Amersfoort 2022 bestaat uit vier trofeeën voor de prijswinnende ontwerper en
opdrachtgever in de categorieën small, medium, large en de publieksprijs.
Publieksprijs
De voor de Stadsbouwprijs Amersfoort ingediende projecten komen eveneens in aanmerking voor de
publieksprijs. In september 2022 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
FASadE: www.fasade.nl. Deze prijs wordt toegekend aan het project dat de meeste
voorkeurstemmen krijgt. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
Prijsuitreiking
De prijsuitreiking vindt plaats op donderdag 13 oktober 2022 in Amersfoort.

□

Ja, ik ga akkoord met het reglement
van de Stadsbouwprijs Amersfoort 2022

Handtekening:

