Artikel 4 — Duur
De eerste editie van deze wedstrijd loopt tot 18 oktober 2021.

Artikel 5 — Deelnemingsvoorwaarden
•

•

•

•

Wedstrijdreglement
•

De wedstrijd geldt enkel voor projecten gerealiseerd op het
grondgebied van de stad Gent.
Gent (9000), Mariakerke (9030), Drongen (9031), Wondelgem
(9032), Sint-Amandsberg (9040), Oostakker (9041), de kanaaldorpen Desteldonk, Mendonk en Sint-Kruis-Winkel (9042),
Gentbrugge (9050), Ledeberg (9050), Afsnee (9051), SintDenijs-Westrem (9051) en Zwijnaarde (9052).
Nationaliteit of domicilie van de ontwerper is van geen
belang. Projecten kunnen worden ingezonden door de
ontwerper, of door de initiatiefnemer (eigenaar, projectontwikkelaar, overheidsinstelling, …). Eenzelfde persoon
kan meerdere projecten indienen.
Alleen gerealiseerde projecten komen in aanmerking. De
projecten dienen voorlopig of definitief te zijn opgeleverd
tussen 1 januari 2018 en 30 juni 2021.
Er kunnen projecten uit de disciplines architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur worden ingediend. In principe kan elk bouwwerk meedingen naar de prijs. Klein of
groot, woningbouw of kantoor, school of bedrijfspand: alle
functies komen in aanmerking. Ook bruggen, pleinen of
parken of landschappelijke projecten komen in aanmerking. Naast nieuwbouw, kunnen ook renovaties, herbestemmingen, tijdelijke invullingen of ruimtelijke installaties
worden ingediend.

Artikel 1 — Initiatief
De Architectuur Prijs Gent brengt periodiek de beste nieuw
gerealiseerde ruimtelijke projecten in de stad voor het voetlicht.
Deze onafhankelijke prijs is een initiatief van het Gents Architectuurplatform, geproduceerd door Stad Gent/Team Stadsbouwmeester Gent en Archipel vzw. Driejaarlijks worden de
beste gebouwen, infrastructuur- of landschappelijke projecten
bekroond met een juryprijs en een publieksprijs, bestemd voor
de winnende teams van opdrachtgever, ontwerper en bouwer.
De uitreiking van de Architectuur Prijs Gent vindt plaats vanaf
2021 met een eerste editie in het najaar, en wordt verbonden
aan een breder publieksprogramma.

Artikel 2 — Partners
De Architectuur Prijs Gent geniet inhoudelijke ondersteuning
van het Gents Architectuurplatform. Dat is het partnerschap
tussen de Stadsbouwmeester Gent, Archipel, Design Museum
Gent, het STAM, sogent, de Faculteit Architectuur KULeuven,
Campus Sint Lucas Gent, de vakgroep architectuur en stedenbouw van de Universiteit Gent en de opleidingen Landschapsen tuinarchitectuur, Landschapsontwikkeling van Hogeschool
Gent, KASK & Conservatorium School of Arts HOGENT & Howest.
Het samenwerkingsplatform heeft als doel de kennis van en het
debat over de gebouwde omgeving aan te jagen, architectuur
als opgave te stimuleren, referentieprojecten te verzamelen
en in te spelen op actuele ontwerpopgaves die in en om Gent
om aandacht vragen.

Artikel 3 — Doelstelling
De lancering van de Architectuur Prijs Gent heeft als doel om
de basis te leggen voor een breed gedragen stadsforum met
de ambitie om architectuur in Gent breed bespreekbaar te
maken, de meerwaarde van architectuur als opgave op tafel te
leggen, ontwerpkracht te stimuleren, kennis te bundelen en te
ontsluiten, en Gent op de kaart te zetten als architectuurstad.

Artikel 6 — Deelname
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Iedere deelnemer mag één of meerdere projecten indienen.
Indienen kan vanaf mei 2021. De uiterste datum voor het
indienen van projecten is 20 juni 2021.
Om deel te kunnen nemen moet per project een digitaal
inzendingsformulier worden ingevuld. Dit formulier is in het
Nederlands opgesteld en wordt via de website www.architectuur.gent beschikbaar gesteld. Het formulier bevat volgende
onderdelen:
Algemene projectgegevens (adres / datum oplevering / type
project en programma / betrokken instanties (opdrachtgever,
ontwerpers, aannemers etc.) )
contactgegevens
projectbeschrijving (max. 150 woorden) + beschrijving architectuurkwaliteiten (max. 150 woorden)
tekeningen (alle relevante plannen, gevels en snedes die
nodig zijn voor het goed begrip van het project met minstens
één inplantingsschema) en max. 5 foto’s
Door de inzending van projectgegevens verlenen de deelnemers kosteloos het recht aan de initiatiefnemers om de
afbeeldingen en plannen van het werk te reproduceren, te
verspreiden en publiek tentoon te stellen door middel van
folders, affiches, websites, tentoonstellingen, brochures e.d.
Dit uitdrukkelijk enkel in verband met deze architectuurprijs.
De indiening impliceert verder de toestemming van andere
belanghebbenden dan de deelnemer (betrokken ontwerper,
opdrachtgever, eigenaar, fotografen etc.). De deelnemer
draagt hiertoe de verantwoordelijkheid om dit in orde te
brengen.
Indien nodig voor de beoordeling kunnen bijkomende documenten worden opgevraagd door het wedstrijdsecretariaat
gedurende het selectieproces.
De projecten opgenomen op de shortlist zullen bezocht
worden door zowel de vakjury als de publieksjury. De deelnemer zorgt er voor dat dit bezoek mogelijk is. De projecten
opgenomen op de shortlist kunnen eventueel ook onderdeel

•

worden van een publieksbezoek (fietstocht) op de Dag van
de Architectuur (17 oktober 2021), afspraken hierover zullen
gemaakt worden met de deelnemer.
Er is geen prijzengeld verbonden aan de wedstrijd, maar de
initiatiefnemers zullen ruchtbaarheid geven aan de finalist en
prijswinnaar. Er wordt ook een bijzonder aandenken voorzien
voor de laureaten.

•

Artikel 7 — Organisatie en Tijdschema
Een beoordelingscommissie van afgevaardigden uit de programmaraad van het Gents Architectuurplatform (cf. infra Artikel
8) selecteert uit alle ingestuurde inzendingen (= LONGLIST)
volgens een aantal criteria (cf. infra Artikel 9. Selectie) max.
20 projecten (= SHORTLIST). Nadien kiezen zowel een vakals een publieksjury elk een laureaat uit de SHORTLIST. Deze
prijzen worden op zondag 17 oktober 2021 toegekend aan het
beste architectuurproject opgeleverd op Gents grondgebied
tussen 2018 en 30 juni 2021. Een prijs zowel voor opdrachtgever,
ontwerpteam als bouwpartner.
Dat levert volgend schema op met ruwe tijdsindicatie :
• Inzendingen: mei – 20 juni 2021
• Longlist: juni – juli 2021
• Shortlist: augustus – midden september 2021
• Jurering: externe vakjury & publieksjury: midden sep – 13
okt 2021
• Prijsuitreiking: zondag 17 oktober 2021

Artikel 8 — Jury
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Team Stadsbouwmeester en Archipel nemen de rol van het
wedstrijdsecretariaat op.
De programmaraad van Het Gents Architectuurplatform
vaardigt een vertegenwoordiging af = de beoordelingscommissie. Deze groep maakt de eerste selectie (LONGLIST →
SHORTLIST). De leden van de beoordelingscommissie zijn
van deelneming uitgesloten. De leden zijn:
•		Peter Vanden Abeele, stadsbouwmeester Gent, vertegenwoordiger voor team SBM Gent
•		Hera Van Sande, Architect, vertegenwoordiger voor
Archipel vzw
•		Maarten Van Den Driessche, vertegenwoordiger voor
Ugent
•		Carl Bourgeois, vertegenwoordiger voor Kuleuven
•		Sylvie Van Damme, vertegenwoordiger voor HOGENT
•		Katrien Laporte, vertegenwoordiger voor Design Museum
Gent
•		Christine De Weerdt, vertegenwoordiger voor STAM
Sogent vaardigt geen vertegenwoordiging af, om als bouwheer deel te kunnen nemen aan de Architectuur Prijs Gent.
De programmaraad van het Gents Architectuurplatform duidt
een externe vakjury aan met oog voor diversiteit in gender,
achtergrond, expertise, leeftijd. Zij kennen de vakprijs toe
aan een project uit de SHORTLIST. De leden van de vakjury
zijn van deelneming uitgesloten. De vakjuryleden voor 2021
worden begin mei bekendgemaakt.
De publieksjury bestaat uit een delegatie van maximum
25 Gentse burgers. Zij kennen de publieksprijs toe aan een
project uit de SHORTLIST.
Kandidaten zijn minimum 16 jaar, uitdrukkelijk niet professioneel actief in de ontwerp-, vastgoed- of bouwsector, en
wonen op Gents grondgebied (domicilie niet verplicht).
In mei 2021 wordt via het Stadsmagazine en reguliere
kanalen van de initiatiefnemers een oproep gelanceerd:
iedereen met een hart voor architectuur en de kwaliteit van
de woonomgeving in Gent kan zich kandidaat stellen voor

de publieksjury. Het volstaat volgende info te verschaffen:
contactgegevens en woonplaats
•		Een korte schets van activiteiten (job, vrijwilligerswerk,
verenigingen…) en motivatie (max. 200 woorden).
Het wedstrijdsecretariaat zal in overleg met de Dienst
Beleidsparticipatie Stad Gent de publieksjury samenstellen.
Uit de kandidaten die zich hiervoor aanbieden wordt een
voorzitter geloot. De criteria voor selectie zijn:
•		Diversiteit in gender, opleiding, achtergrond en leeftijd
•		Evenwichtige spreiding van bewoners uit 25 wijken
•		Motivatie en interesse in architectuur en stadsontwikkeling
Het is voor een lid van de beoordelingscommissie, vak- of
publieksjury verboden deel te nemen aan de architectuurprijs
(door het indienen van een project) maar ook verboden deel
te nemen aan de bespreking over en de beoordeling van die
projecten waarin hij of zij een persoonlijk en rechtstreeks
belang heeft, of waarbij de echtgenoot, de wettelijk samenwonende of bloed- en aanverwanten tot en met de tweede
graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben.
Elk lid van de vaks-/publieksjury heeft gelijk stemrecht. De
jury oordeelt bij voorkeur in consensus, maar de stem van
de voorzitter van de jury is beslissend bij staking van de
stemmen.
•		Leeftijd,

•

•

Artikel 9 — Selectie
De selectie van de projecten gebeurt in verschillende stappen:
• In de eerste stap worden alle ingediende projecten voorgelegd aan het wedstrijdsecretariaat dat de projecten toetst
op volledigheid en overeenstemming met de doelstelling.
• In een tweede stap beslist de beoordelingscommissie welke
projecten in aanmerking komen voor de SHORTLIST en voor
presentatie op de website. Voor deze beoordeling kan bijkomende informatie worden opgevraagd. Bij de beoordeling
houdt de beoordelingscommissie rekening met de volgende
criteria:
• De architecturale kwaliteit van het project – De manier
waarop een synthese wordt bekomen tussen vorm, functie
en structuur, waardoor regels en normen van het programma
worden overstegen.
• De meerwaarde van het project voor de ruimtelijke beleidscontext van de Stad Gent – Hoe past het binnen de Structuurvisie 2030 Ruimte voor Gent.
• Het Gentse karakter van het project. Is het project op maat
van de stad? Een project moet niet alleen passen in het
Gentse stadsbeeld, het moet ook meebouwen aan Gent en
zorgen voor een levendige Gentse ontwerpcultuur. Gent
als stad waar het lef hebben om samen onze eigen koers
te varen. Het Gentse karakter vertaalt zich in drie waarden:
verbindend, andersdenkend en normverleggend. In welke
mate zijn deze waarden terug te vinden in het project?
• Het duurzame karakter van het project en – inbedding in de
fysieke context, kwaliteit van materialen en energiebeheer,
bestemming van het project, de flexibiliteit in gebruik.
• Het mensgerichte karakter van het project – de inbedding in
de sociale context, de gebruikswaarde, de belevingswaarde
van het project, het innoverend karakter van het concept
m.b.t. de realisatie.
• Zijn het wedstrijdsecretariaat, de beoordelingscommissie of
de jury van mening dat er waardevolle, relevante projecten
niet zijn ingediend maar die wel beantwoorden aan de doelstelling, dan kunnen zij besluiten om de ontwerper/opdrachtgever alsnog uit te nodigen het betreffende project in te
dienen.
• In een derde stap duiden de vakjury en de publieksjury uit

alle projecten op de SHORTLIST elk respectievelijk drie finalisten aan, waaronder één laureaat. Hiertoe bezoeken zij alle
projecten tussen midden september en 13 oktober 2021. De
jury’s leggen hun bevindingen vast in een juryverslag. Bij de
beoordeling kan de vak-/publieksjury bijkomend een eigen
evaluatierooster ontwikkelen.

Artikel 10 — Engagement
Bij selectie van een project op de shortlist, wordt de deelnemer
gevraagd deel te nemen aan
• een vakevenement in september 2021;
• een geleid bezoek voor vakjury en eventueel publieksjury
begin oktober 2021;
• beschikbaar te zijn voor pers op de prijsuitreiking op zondag
17 oktober 2021;
• Mogelijks een activiteit nog in te plannen op de Dag van de
Architectuur op 17 oktober 2021.

Artikel 11 — Communicatie
Aan de wedstrijd zal een grote ruchtbaarheid worden gegeven.
De geselecteerde projecten (=SHORTLIST) worden aan het grote
publiek bekendgemaakt via verschillende kanalen.
• Persconferentie: begin september 2021.
• Prijsuitreiking op 17 oktober 2021
• Media-aandacht in de reguliere communicatiekanalen van
de initiatiefnemers, en in (vak-)tijdschriften, kranten en
andere media
• De periodieke prijs krijgt een neerslag op de website www.
architectuur.gent. Het hart van deze website is een architectuurdatabank met kaartapplicatie. De website vormt
het geheugen van de prijs en fungeert als kapstok voor
communicatie en publiekswerking over architectuur in Gent.
• Signalisatie van selectie van de betreffende projecten ter
plaatse bij de projecten zelf.
• Extra programmaonderdelen in het najaar, zoals debatten,
fietstochten en architectuurrondleidingen.

Artikel 12 — Instemming
Door hun deelname aan de wedstrijd aanvaarden de deelnemers
dit reglement en de beslissing van de jury’s. Alle eventuele
discussiegevallen die niet zijn opgenomen in dit reglement
worden opgenomen door de Programmaraad van het Gents
Architectuurplatform.
De organisatoren behouden zich het recht voor om de wedstrijd
te annuleren indien de coronamaatregelen elke activiteit met
betrekking tot deze manifestatie onmogelijk maken.
Wedstrijdinformatie:
Architectuur Prijs Gent 2021
bregje.provo@stad.gent
lode@archipelvzw.be

