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architectuur als deel 
van een  
verhaal 
Goede architectuur, dat vinden we allemaal 
belangrijk. Maar wat ís goede architectuur? 
Heeft het wel zin te twisten over smaken en 
kleuren?

Misschien helpt het om een gebouw als een 
woord te zien, de straat als een zin, de omge-
ving als een verhaal. Het woord dat u wilt 
toevoegen aan een zin moet juist gekozen zijn: 
het moet passen in het ritme, zich voegen naar 
de sfeer die de taal uitademt. Doet u dat niet, 
dan krijgt u een zin die hapert, irriteert of onbe-
doeld komisch wordt.

Met architectuur is dat niet anders: of het nu 
om nieuwbouw, renovatie of restauratie gaat, 
het bouwwerk moet in alle opzichten 'op zijn 
plaats' staan. Het moet een bijdrage leveren 
aan het verhaal dat het gebouw omgeeft. Die 
bijdrage kan stil of opvallend zijn, braaf of 
extravert. Maar ze moet vooral overwogen en 
doordacht zijn, en rekening houden met de 
context.

Die contextgevoeligheid wil de provin-
cie Vlaams-Brabant stimuleren met de prijs 
'Patrimonium voor de toekomst'. In deze editie 
ligt de focus op openbare gebouwen, waarmee 
we alle bouwsels bedoelen die geen privébewo-
ning als hoofddoel hebben. En we kijken vooral 
uit naar inzendingen waar subtiliteit, laagdrem-
peligheid, kleinschaligheid en duurzaamheid 
centraal staan.

Eén welgemikt woord kan een tekst doen ople-
ven. En wat als uw gebouw een woord was?

Welke Projecten komen in aanmerking? 
De architectuurprijs is een tweejaarlijkse prijs die afwisselend wordt toegekend aan projecten waar 
‘wonen’ de hoofdbestemming is en aan projecten die uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn 
voor een ander gebruik dan huisvesting. In 2015 wordt de prijs uitgeloofd voor een openbaar of 
publieksgericht project of een bedrijfsgebouw. 

Voor de prijs komen volgende gerealiseerde projecten in aanmerking:
 op het grondgebied van Vlaams-Brabant 
 zowel herbestemmings-, nieuwbouw- , restauratie- als renovatieprojecten
 (voorlopig) opgeleverd tussen 31 maart 2011 en 23 april 2015. 

Omdat een goede samenwerking tussen de bouwheer en architect essentieel zijn om een project tot 
een goed einde te brengen, wil deze architectuurprijs beide partijen belonen en is het een gedeelde 
prijs. Architect en bouwheer dienen dus ook samen een project in.
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De ingezonden projecten worden beoordeeld 
door een jury met minstens 5 stemgerechtigde 
deskundigen vanuit verschillende disciplines 
(m./v. architect, criticus, stedenbouwkundi-
ge...). Eventueel kunnen er bijkomende docu-
menten opgevraagd worden of kan een bezoek 
ter plaatse georganiseerd worden. 

Volgende criteria worden in acht genomen bij de 
beoordeling:

 de manier waarOp het prOject 
Omgaat met de cOntext: historisch, steden-
bouwkundig, ruimtelijk, landschappelijk, finan-
cieel...;

 vOOr reeds bestaande gebOuwen: de 
wijze waarop historische betekenissen bewaard 
en gevaloriseerd werden (conservatie of restau-

ratie) of zichtbaar gemaakt werden door een 
koppeling aan actuele architectuur (hedendaag-
se vertaling);

 de vOrmgeving en de ruimtelijke  
kwaliteiten;

 de functiOnaliteit, tOegankelijkheid 
en belevingskwaliteit;

 de duurzaamheid (rationeel ruimte-, ener-
gie-, water-, materiaalgebruik…);

 het innOvatieve en de Originaliteit.

De deputatie van de provincie 
Vlaams-Brabant beslist op basis van het 
advies van de jury. Hierna ontvangt u zo 
snel mogelijk bericht.

Wat gebeurt er met uW dossier?

dit dossier bevat: 
 het inschrijvingsfOrmulier, ingevuld 
en ondertekend door de bouwheer en architect. 
U kunt dit downloaden via www.vlaamsbra-
bant.be/architectuur

 een tOelichting bij het project én een 
mOtivering van de wijze waarop het inge-
diende project beantwoordt aan het vooruitge-
schoven basiscriterium met name het creatief en 
duurzaam omgaan met de context (historisch, 
stedenbouwkundig, ruimtelijk, landschappelijk, 
financieel ...) (maximaal 2 A4-pagina's);

 een kOrte bOuwkrOniek die de samenwer-
king tussen architect en bouwheer en eventuele 
partners belicht;

 plannen:
-  een inplantingplan, een plan per verdieping en 

een plan per gevel;
- één of meerdere doorsneden; 
-  één of meerdere plannen die een beeld geven 

van de omgeving van het project;

 beeldmateriaal: maximaal 10 afbeeldin-
gen die een goed beeld geven van het project 
én van de omgeving van het project.

u bezorgt ons uW deelnemingsdos-
sier: 
 digitaal: 
 surf naar https://transfer.vlaamsbrabant.be 
om de bestanden door te sturen. Maak een 
account aan door te klikken op de knop ‘bezor-
gen’. U ontvangt dan een bevestigingsmail 
met een link waar u de bestanden kan opla-
den. Verstuur de bestanden naar erfgoed@
vlaamsbrabant.be in één ZIP-bestand. 
(toelichting als word-document, plannen in jpg-, 
pdf of eps-formaat en afbeeldingen in jpg-for-
maat, 300 dpi).

 en per pOst: 
1 geprint exemplaar van uw deelnemingsdossier 
bezorgt u aan: Provincie Vlaams-Brabant, 
Dienst erfgoed, Provincieplein 1, 3010 
Leuven 
Ten laatste op donderdag 23 april 2015 
dient uw dossier opgeladen te zijn en bezorgd 
te zijn aan de dienst erfgoed (poststempel geldt 
als bewijs).

Er kunnen ook voordrachten gebeuren voor de 
architectuurprijs via erfgoed@vlaamsbrabant.be 
of schriftelijk (Provincie Vlaams-Brabant, Dienst 
erfgoed, Provincieplein 1, 3010 Leuven) en dit 
uiterlijk op maandag 16 maart 2015. Uit deze 
voordrachten worden in een voorronde projec-
ten geselecteerd waarna een deelnemingsdossier 
opgevraagd wordt bij de architect en/of bouw-
heer tegen de vastgestelde datum van indiening 
(23 april 2015).

hoe kunt u zich kandidaat stellen?
U neemt het reglement (zie verder in deze folder) grondig door. Indien u in aanmerking komt voor 
deelname stelt u uw deelnemingsdossier samen. 
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Wat zit er in de  
PrijzenPot?
Het provinciebestuur beloont de architect en de 
bouwheer van het winnend project elk met een 
geldprijs van 3.500 euro. Daarnaast selecteert de 
jury ook een aantal projecten die speciale aandacht 
verdienen en in een publicatie over de architec-
tuurprijs worden opgenomen. Deze geselecteerde 
projecten kunnen eventueel ook het onderwerp wor-
den van publieksactiviteiten zoals een (groeps)ten-
toonstelling, architectuuruitstappen…Hiermee willen 
we de belangstelling voor kwaliteitsvolle architectuur 
aanscherpen bij een ruim publiek en waardevolle voor-
beelden aanreiken aan bouwheren, beleidsmakers en 
ambtenaren.

hebt u nog vragen?
Neem dan contact op met de dienst erfgoed 
van de provincie Vlaams-Brabant:

Tom DeHaeNe  
gedeputeerde voor erfgoed  
tom.dehaene@vlaamsbrabant.be

eLs DecoNiNck  
stafmedewerkster monumentenzorg 
els.deconinck@vlaamsbrabant.be 
tel. 016-26 76 15

DomiNique sTeLs  
stafmedewerkster publiekswerking 
dominique.stels@vlaamsbrabant.be 
tel. 016-26 74 76

ProViNcie VLaams-BraBaNT  
Dienst erfgoed, Provincieplein 1, 3010 Leuven 
erfgoed@vlaamsbrabant.be 
www.vlaamsbrabant.be/ architectuur

Samen met 1 exemplaar van het dossier ten laatste op donderdag 23 april 2015 voor 16 uur af te 
geven aan de balie van het provinciehuis of toe te sturen aan de Provincie Vlaams-Brabant, Dienst erfgoed, 
Provincieplein 1, 3010 Leuven (poststempel geldt als bewijs). Digitaal beschikbaar op www.vlaamsbrabant.
be/architectuur en samen met uw dossier opladen via http://transfer.vlaamsbrabant.be

Provinciale architectuurPrijs - Patrimonium voor de toekomst 2015
oPenbare, Publieksgerichte en bedrijfsgebouWen

inschrijvingsfOrmulier

gegevens van het prOject

__________________________________________________________________________________  _______
straat                                    nr

____________________    ____________________________________________________________________
postcode           gemeente

Datum van oplevering/realisatie   ____________________  

indieners van het prOject

architect

__________________________________________________________________________________________
naam                   

_____________________________________________  ____  _______________________________________
straat                        nr        gemeente

____________________  _____________________________________________________________________
postcode          rekeningnummer

  
_________________________________  ________________________________________________________
telefoon                     e-mail

__________________________________________________________________________________________
Ingeschreven op de tabellen van de Orde van

bouWheer

__________________________________________________________________________________________
naam                  

_____________________________________________  ____  _______________________________________
straat                        nr        gemeente

____________________  _____________________________________________________________________
postcode          rekeningnummer
  
_________________________________  ________________________________________________________
telefoon                     e-mail

Ondergetekenden verklaren kennis genomen te hebben van het reglement en dit zonder voorbehoud te aanvaarden.

datum:     datum:

handtekening architect    handtekening bouwheer



De provinciale architectuurprijs nieuwe stijl voegt 
de bestaande prijzen monumentenzorg en architec-
tuur samen. Met deze architectuurprijs wil de provin-
cie Vlaams-Brabant kwaliteitsvolle architectuur op haar 
grondgebied bekronen, in de kijker stellen en stimuleren.

art. 1.
De provincie Vlaams-Brabant reikt tweejaarlijks een pro-
vinciale architectuurprijs uit. De prijs wordt afwisselend 
toegekend aan projecten waar ‘wonen’ de hoofdbestem-
ming is en aan projecten die uitsluitend of hoofdzakelijk 
bestemd zijn voor een ander gebruik dan huisvesting.

art. 2.
Het basiscriterium voor deze prijs is het creatief en duur-
zaam omgaan met de context: historisch, stedenbouw-
kundig, ruimtelijk, financieel ... Zowel herbestemmings-, 
nieuwbouw-, restauratie- (voor zover niet puur conserve-
rend) als renovatieprojecten komen in aanmerking voor 
de prijs. 

art. 3.
Het winnend project ontvangt een geldprijs van 7.000 
euro (3.500 euro voor de architect + 3.500 euro voor de 
bouwheer). Daarnaast selecteert de jury ook een aantal 
projecten die speciale aandacht verdienen en onder 
meer in een publicatie over de architectuurprijs worden 
opgenomen. 
Bij niet-bekroning kan de deputatie op eensluidend voor-
stel van de jury aan één of meer projecten een eervolle 
vermelding toekennen, die in het totaal maximaal de helft 
van de prijs bedraagt.

art. 4.
De provinciale architectuurprijs wordt toegekend aan 
een project gerealiseerd op het grondgebied van de 
provincie Vlaams-Brabant. De nationaliteit of domicilie 
van de bouwheer en de architect is van geen belang. De 
deelnemende architect(e) moet ingeschreven zijn op de 
tabellen van de architecten of op de lijsten van architec-
tenstagiair(e)s van de Orde van Architecten van België, of 
dient van de raad van de Orde een machtiging te hebben 
ontvangen voor zijn/haar activiteiten in Vlaams-Brabant.

Projecten waar de provincie Vlaams-Brabant, de Vlaamse 
Gemeenschap of de federale overheid bouwheer zijn, 
komen niet in aanmerking voor de prijs.

art. 5.
Kandidaten kunnen spontaan een dossier indienen. 
Daarnaast kunnen er voor de prijs ook voordrachten 
gebeuren. Uit deze voordrachten worden in een voor-
ronde een aantal projecten geselecteerd waarvoor een 
deelnemingsdossier opgevraagd wordt. Alle kandidaten 
moeten een dossier indienen dat beantwoordt aan de 
vereisten zoals vermeld in de bijzondere voorwaarden.

art. 6.
De ingezonden werken zullen beoordeeld worden door 
een jury, onder voorzitterschap van een lid van de 
deputatie, zonder stemrecht. Een bezoek op locatie is 
eventueel mogelijk. De jury zal bestaan uit minstens 5 
stemgerechtigde deskundigen vanuit verschillende disci-
plines ( m./v. architect, historicus, stedenbouwkundige, 
woonsocioloog ...), aangesteld door de deputatie. De 
secretaris is een niet-stemgerechtigde provincieamb-
tenaar. Hieraan kunnen waarnemers zonder stemrecht 
toegevoegd worden. De juryleden kunnen zelf niet deel-
nemen aan de prijs.  

art. 7.
De geselecteerde projecten kunnen het onderwerp wor-
den van publieksactiviteiten zoals een (groeps)tentoon-
stelling, architectuuruitstappen ... 
Door hun deelname verlenen de deelnemers kosteloos 
het recht aan de provincie om afbeeldingen en plannen 
van het te beoordelen project te reproduceren, te ver-
spreiden en publiek tentoon te stellen door middel van 
folders, affiches, catalogi en tentoonstellingen in verband 
met deze prijs. De provincie kan in voorkomend geval en 
in het kader van deze publieksactiviteiten ook zelf een 
fotograaf aanstellen om de projecten te fotograferen.

art. 8.
De deputatie bepaalt bij elke editie de bijzondere voor-
waarden en is belast met de uitvoering van dit reglement.

art. 9.
Dit reglement heft de reglementen op van 6 november 
2001 betreffende de provinciale prijs voor architectuur 
en vormgeving en van 18 december 2001 betreffende de 
provinciale prijs voor monumentenzorg.

Deze folder werd uitgegeven in 2015 door de provincie Vlaams-Brabant in opdracht van de deputatie. 
v.u.: Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven.
Fotografie: Lander Loeckx
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