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Wedstrijdreglement 

Drentse ArchitectuurPrijs 2021 – ‘Parels van Drenthe’   

 

1. De Drentse ArchitectuurPrijs 2021 – ‘Parels van Drenthe’ is een openbare architectuurprijsvraag 

die zich richt op ontwerpbureaus en opdrachtgevers die in de provincie Drenthe een bijdrage 

hebben geleverd aan de kwaliteit van de leefomgeving.  

 

2. Deelnemen mogen alle ontwerpers en opdrachtgevers in de disciplines architectuur, 

stedenbouw en/of landschapsarchitectuur, niet zijnde lid van de onafhankelijke vakjury. 

3. De vakjury is onafhankelijk en beoordeelt de plannen op originaliteit en creativiteit, 

vakmanschap en de rol van de ontwerper, aan de hand van onder punt 8. genoemde criteria. Zij 

zal bestaan uit 4 leden met verschillende professionele achtergronden die gezamenlijk het 

ruimtelijke vakgebied vertegenwoordigen. 

4. Deelnemers dienen een project in dat na 1 mei 2018 en vóór 1 september 2021 binnen de 

provincie Drenthe is gerealiseerd in de disciplines architectuur, stedenbouw en/of 

landschapsarchitectuur en nog niet eerder was aangemeld voor deze architectuurprijsvraag.  

5. Indien er weinig inschrijvingen worden ontvangen, zal de organisatie zelf projecten voordragen 

en de ontwerpers benaderen met het verzoek om informatie aan te dragen. 

6. Ten behoeve van de inschrijving vullen de deelnemers het inschrijfformulier met de gevraagde 

bijlagen in (zie Inschrifformulier). 

 

7. Procedure: 

Uit alle inzendingen en/of de door de organisatie voorgedragen projecten selecteert de vakjury 

een longlist. Hieruit nomineert de jury minimaal 4 projecten en bepaalt een nog niet bekend te 

maken winnaar van de vakjuryprijs. De vakjury zal de nominaties tijdens de prijsvraag bezoeken.  

Op de longlist kan het publiek middels een webenquête op de website  

WWW.DRENTSEARCHITECTUURPRIJS.NL stemmen om een publieksprijswinnaar te bepalen. 

 

http://www.drentsearchitectuurprijs.nl/
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Vervolg wedstrijdreglement  

Drentse ArchitectuurPrijs 2021 – ‘Parels van Drenthe’   

 

8. De vakjury beoordeelt de inzendingen op de formele inzendingscriteria van de prijsvraag en zal 

vakinhoudelijk beoordelen op:  

• Relatie met en meerwaarde voor de (leef)omgeving 

• Visie, idealistisch, innoverend karakter, verrassend  

• Kwaliteit, materiaalgebruik, afwerking en detaillering 

• Inspirerende samenwerking opdrachtgever en de architect / ontwerper 

• Bijzondere vormgeving  

• Duurzaamheid en circulariteit 

 

9. Inzendingen dienen vóór 1  september 2021 binnen te zijn. De inzendingen worden per e-mail of 

wetransfer.com verstuurd naar  INFO@ARCHITECTUURPUNTDRENTHE.NL 

 

10. Beide winnaars (vakjuryprijs en publieksprijs) worden op 25 september 2021 bekend gemaakt. 

De ontwerpers van de winnende projecten worden gehonoreerd met een kunstwerk 

(wisseltrofee) en een oorkonde. De opdrachtgevers ontvangen een oorkonde.  

 

11. Het kunstwerk is een wisseltrofee in twee delen, vervaardigd door beeldend kunstenaars 

Myrte van Dijk (brons) en Wille Boudewijn (keramiek). 

De ontvangers ondertekenen een verklaring voor ontvangst en dienen de kunstwerken te 

verzekeren. De kunstwerken worden voor de volgende prijsvraag geretourneerd aan de 

organisatie.  

 

12. De inzendingen blijven het geestelijk eigendom van de deelnemers. Wel behoudt de 

organisatie van de prijsvraag het recht de ingezonden bescheiden te publiceren en te exposeren, 

zonder daarvoor de ontwerper of opdrachtgever enige vergoeding schuldig te zijn.  

 
 

mailto:info@architectuurpuntdrenthe.nl

