
Drentse ArchitectuurPrijs 2016 
‘Parels van Drenthe’ 
Wedstrijdreglement 
 
1. De prijsvraag Parels van Drenthe is een openbare prijsvraag die zich richt op 
opdrachtgevers en ontwerpbureaus die in Drenthe een bijdrage hebben geleverd aan 
de kwaliteit van de leefomgeving. 
2. Deelnemers dienen een project in dat na 11 mei 2014 binnen Drenthe is 
gerealiseerd in de disciplines architectuur, stedenbouw en/of landschapsarchitectuur. 

3. De inzendingen worden in twee rondes beoordeeld. Ten behoeve van de eerste 
ronde vullen de deelnemers het inschrijfformulier in. Daarnaast formuleren zij in 
maximaal 750 woorden helder hun motivatie, maken zij een onderbouwing van het 
ontwerp en geven zij inzicht in de rol van de ontwerper en de samenwerking met de 
opdrachtgever. Het voorstel moet worden ondersteund met beeld: maximaal 3 
pagina’s A4, digitaal als pdf-bestand, plus twee losse beeldbestanden.  
 
4. Uit de inzendingen worden door een jury tenminste 3 en maximaal 12 kandidaten 
gekozen. Deze longlist wordt in een tweede ronde door de jury teruggebracht tot 
een shortlist van maximaal 4 projecten. Hieruit selecteert de jury een nog niet 
bekend te maken winnaar voor de vakjuryprijs. Op de projecten van de shortlist kan 
het publiek middels een webenquête op de website stemmen om een 
publiekswinnaar te bepalen.

5. De jury is onafhankelijk en beoordeelt de voorstellen/plannen op originaliteit en 
creativiteit, vakmanschap en de rol van de ontwerper. Zij zal bestaan uit 3 leden met 
verschillende achtergronden die gezamenlijk het vakgebied vertegenwoordigen.

6. De jury beoordeelt de inzendingen binnen de gestelde formele inzendingscriteria 
van de prijsvraag Parels van Drenthe en zal in het bijzonder letten op:
- Maatwerk
- Relatie met en meerwaarde voor de omgeving
- Bijzondere vormgeving
- Innovatie en originaliteit
- Aandacht voor materiaalgebruik, afwerking en detaillering
- De rol van de ontwerper/ architect, stedenbouwkundige of landschapsarchitect in    

het proces en de samenwerking met de opdrachtgever
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7. De inschrijving opent op 16 april 2016. Inzendingen dienen vóór maandag 16 mei 
2016 binnen te zijn. De inzendingen worden per wetransfer.com of als ZIP-bestand 
verstuurd naar  dap16@architectuurpuntdrenthe.nl 
Deelname wordt door de organisatie per e-mail bevestigd. Alle deelnemers krijgen 
bericht over een eventueel vervolg. De door de jury geselecteerde kandidaten  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krijgen vervolgens een week de tijd hun plan uit te werken richting een presentatie 
op de website en de tentoonstelling aan de hand van een nader vast te stellen 
format. 

8. Beide winnaars (vakjuryprijs en publieksprijs) worden op 18 juni 2016 bekend 
gemaakt en gehonoreerd met elk een wisseltrofee van de Drentse ArchitectuurPrijs 
2016.  

9. De inzendingen blijven het geestelijk eigendom van de deelnemers. Wel behoudt 
de organisatie van de prijsvraag het recht de ingezonden bescheiden te publiceren of 
te exposeren tot een jaar na afloop van de prijsvraag, zonder daarvoor de ontwerper 
enige vergoeding schuldig te zijn. 

2


