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UN-UNITED NATIONS HEADQUARTERS  DOOR LESIA TOPOLNYK - ACADEMIE VAN BOUWKUNST AMSTERDAM Neutraal terrein voor de discussie over de moraliteit van tegengestelde politieke systemen. 
Gesitueerd op de Krim, verkent het plan de functie die architectuur biedt in het stimuleren van een vruchtbare rol in een verdeelde samenleving. (WINNAAR ARCHIPRIX NEDERLAND EN ARCHIPRIX INTERNATIONAL 2019).       

     
ARCHIPRIX VIDEO ABOUT THE PROJECT

https://vimeo.com/327730415
https://vimeo.com/327730415
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In dit plan presenteert Archiprix haar plannen voor de komende vier 
jaar. Na op de kop af 40 jaar de NATIONALE ARCHIPRIX NEDERLAND en, 
eveneens op de kop af, 20 jaar de ARCHIPRIX INTERNATIONAL te hebben 
georganiseerd ziet dit activiteitenplan het licht in de periode dat het 
Corona virus over de wereld raast. De consequenties van deze pandemie 
zijn moeilijk te voorspellen en ook de gevolgen voor onze activiteiten 
zijn niet tot in detail te voorzien. Wel zijn we er zeker van dat onze 
activiteiten in de toekomst niets in waarde zullen inboeten. Het bieden 
van een platform aan een nieuwe generatie ontwerpers op nationale én 
mondiale schaal, en de ontwerpopleidingen waar ze gestudeerd hebben, 
en het presenteren van het meest inspirerende afstudeerwerk, blijft van 
groot belang. De betreffende vakgebieden zijn van essentieel belang 
voor de ruimtelijke opgaven die opgepakt moeten worden. Zoals de 
volkshuisvestingsopgave, de energietransitie, de ruimtelijke infrastructuur, 
de klimaatverandering en de dreiging van besmettelijke virussen die 
allemaal vragen om de inzet van deskundige ontwerpers. 

INLEIDING

‘Architecture is 
political. The question 
is whether or not you 
acknowledge that 
fact. Once a graduate 
and part of the real 
world, you find yourself 
operating within a 
political system. As 
a person and as a 
designer, you can 
decide if you want to 
recognize this system. 
We have gone through 
periods in architecture 
where the political 
was not recognized. 
It was ignored. Now it 
is interesting to see 
it creeping back into 
some of the projects 
through proposed 
design strategies. One 
cannot help notice how 
architectural discourse 
is still defined by 
Western conceptions. 
How refreshing to 
see projects in the 
Archiprix International 
that challenge this 
situation.’

(FROM THE JURY REPORT)
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Archiprix draagt er onder meer aan bij dat de meest 
getalenteerde ontwerpers zo snel mogelijk hun 
talenten en hun pas verworven en up-to-date kennis 
kunnen aanwenden om deze opgaven aan te pakken 
en zo kunnen bijdragen aan de kwaliteit van de ge-
bouwde en onbebouwde omgeving. Kortom, zolang er 
gebouwd wordt en er op elk schaal niveau ruimtelijke 
plannen moeten worden gemaakt, blijft Archiprix 
relevant, terwijl die relevantie toeneemt in een 
situatie waarbij nieuwe opgaven om inspirerende 
oplossingen vragen.

Naast haar taak van het presenteren van talent, ziet Archiprix 
zich in die situatie Archiprix als ‘agent van ver andering’. De 
enige constante in het vakgebied van het ruimtelijk ontwerp 
is verandering. We kunnen gevaar loos aannemen dat dit 
de komende jaren in de overtreffende trap geldt en dat er 
ingrijpende aanpassingen in het ruimtelijk domein nodig zullen 
zijn. In die context wil Archiprix haar rol als bemiddelaar tussen 
de nieuwe generatie getalenteerde ontwerpers en het werkveld 
sterk ontwikkelen op basis van actuele vraagstukken.

Dankzij de degelijke, inhoudelijke basisinfrastructuur van 
Archiprix, die tevens ruimte biedt aan talloze ver nieuwende 
initiatieven die aansluiten op de actualiteit, kan Archiprix onder 
wisselende omstandigheden steeds haar stimulerende bijdrage 
aan het vakgebied leveren. Dat principe vormt de onderlig-
gende filosofie van dit activiteiten plan: het ver sterken van de 
baissinfrastructuur en daarnaast het vergroten van het bereik 
van onze activiteiten en het ontplooien van vernieuwende initi-

atieven die inspelen op specifieke actuele perspectieven. Daar 
komt bij dat Archiprix een initiatief is dat zich door de jaren 
heen steeds verder heeft ontwikkeld en niet alleen een grote 
rijkdom aan inhoudelijk materiaal heeft verzameld in de vorm 
van het beste afstudeerwerk, maar ook een enorme achterban 
heeft opgebouwd met samenwerkingspartners en deelnemers 
over de gehele wereld. Archiprix is nu op een punt aangeland 
dat het momentum daar is om die achterban te activeren en 
duurzaam aan zich te verbinden. 

RELEVANTIE: Met haar activiteiten dient Archiprix een 
belangrijk maatschappelijk doel, dat onder meer is geformuleerd 
door de UIA (Union International des Architectes) en de UNESCO 
in hun Charter for Architectural Education.  Archiprix realiseert 
een aantal ambities die in het Charter worden geformuleerd, 
waaronder de volgende: 

… in order to promote a common understanding and to raise 
the level of architectural education, the creation of a network, 
on a worldwide basis for the exchange of information, teachers 
and senior students is as necessary as a regional network 
to promote an understanding of diverse climate, materials, 
vernacular practices and culture. 

Hierin wordt meteen ook de waarde onderkend van de combina-
tie van een globaal netwerk en de lokale context. Uiteindelijk is 
de ruimtelijke realisatie van een ontwerp per definitie plaatsge-
bonden. Dat sluit naadloos aan bij de opzet van Archiprix waarbij 
de Archiprix International wordt gecombineerd met een groeiend 
aantal nationale / regionale Archiprixs.

1. Missie- Visie- Profiel
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SYNTHETIC CULTURES Scenes from the Post-Anthropocene BY GARY POLKFROM THE UNIVERSITY OF 
PENNSYLVANIA, FACULTY OF ARCHITECTURE, PHILADELPHIA, USA Through what narratives and design strate gies can humans co-exist 
with a culture of autonomous architecture - irreducible to people or to machines, but one that serves itself while interfacing 
with humans and the environment to create mutually benefitting hybrid realms? (winner Archiprix International 2019) 
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FORMULE: De opzet van Archiprix is even eenvoudig als 
doeltreffend. De stichting Archiprix is een samenwerkingsver-
band van de Nederlandse geaccrediteerde masteropleidingen 
voor architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur: de 
Technische Universiteiten in Delft en Eindhoven, Wageningen 
Universiteit en de Academies van Bouwkunst in Amsterdam, Arn-
hem, Groningen, Maastricht, Rotterdam en Tilburg. De stichting 
organiseert de Archiprix Nederland, de Archiprix International en 
stimuleert de totstandkoming van nationale Archiprix initiatieven 
in andere landen c.q. regio’s. 

Jaarlijks nodigt Archiprix alle bovengenoemde opleidingen uit 
om hun beste afstudeerplannen te selecteren voor deelname 
aan de Archiprix Nederland. Opleidingen met veel studenten 
kunnen meer plannen selecteren dan opleidingen met weinig. 
In totaal kunnen er maximaal 27 plannen ingezonden worden. 
Dat gebeurt vrijwel elke editie, een enkele keer besluit een 
kleinere opleiding geen afstudeerplan in te sturen omdat ze 
dat jaar geen afstudeerplan hadden dat ze kwalitatief goed 
genoeg vinden. 

Voor de edities 2019 en 2020 kunnen daarenboven de 6 
masteropleidingen interieurarchitectuur hun drie beste 
afstudeerplannen selecteren voor deelname. Mede op basis 
van het oordeel van de onafhankelijke jury’s van deze edities 
zal geëvalueerd worden of deze uitbreiding zinvol is en al dan 
niet een permanent karakter krijgt. 

Voor de Archiprix International worden elke twee jaar alle 
ontwerpopleidingen wereldwijd uitgenodigd om hun beste 
afstudeerplan te selecteren voor deelname. In de 10 edities 
van de Archiprix International sinds 2001, selecteerden 935 
universiteiten 2544 projecten voor deelname die werden 
ontworpen door 3192 deelnemers. Dit betekent dat meer dan 

de helft van alle universiteiten wereldwijd een of meer keer 
hun beste afstudeerproject selecteerde voor deelname en dat 
die universiteiten gemiddeld 2,7 keer meededen.
Archiprix legt de door de opleidingen geselecteerde plannen 
voor aan een onafhankelijke jury en presenteert het excellen-
te afstudeerwerk op websites, in tentoonstellingen, boeken 
en films. Verder organiseren we workshops waarvoor alle 
deelnemers aan de Archiprix International worden uitgeno-
digd. Archiprix faciliteert het groeiend netwerk van nationale 
Archiprix initiatieven over de gehele wereld. 

Tenslotte organiseert Archiprix besloten prijsvragen voor 
deelnemers aan de Archiprix Nederland en richt ze haar 
activiteiten zodanig in dat potentiele belangstellenden bereikt 
worden en kunnen vinden waar ze naar op zoek zijn. Zoals 
opdrachtgevers die op zoek zijn naar een ontwerper voor een 
specifieke opgave of studenten die inspiratie willen opdoen of 
na hun bachelors een masteropleiding zoeken.

‘Almost every 
graduation project 
is fictional. In their 
choice of topic, in how 
research is conducted, 
and in how this acquires 
form in a design 
proposal, architects, 
urban designers and 
landscape architects 
demonstrate their 
intellectual stance, 
engagement, position 
within the discourse. 
They can reflect and 
respond through the 
graduation project. But 
there is a pitfall. Many 
designers seem to think 
that architecture will 
produce something 
positive. Unfortunately, 
this is not always the 
case. A critical view of 
the role of architecture 
is therefore necessary, 
and not only in the 
process of graduating.’ 

(FROM THE JURY REPORT) 
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De afgelopen vier jaar waren voor Archiprix 
Nederland en Archiprix International zeer succesvol. 
Omdat de bouw in deze periode sterk aantrok, 
vonden zeer veel deelnemers van Archiprix 
Nederland snel een baan die aansluit bij hun 
ambitie. Bij het zoeken naar een passende baan bij 
een bureau of bij het verwerven van een opdracht 
helpt deelname aan de Archiprix enorm. 

Dat geldt in toenemende mate ook in het buitenland vanwege 
de groeiende internationale reputatie van Archiprix. Dat bete-
kende wel dat de besloten prijsvragen die we voor Archiprix 
deelnemers organiseren iets minder deelnemers trokken; 
reden voor ons om de formule aan te passen richting meer-
voudige opdracht. Momenteel werken twee teams aan het 
ontwikkelen van Merwe-Vierhavens in Rotterdam tot makers 
district. De jaarlijkse presentatie van de Archiprix tentoonstel-
lingen als onderdeel van het programma van de Dutch Design 
Week die we sinds 2016 in samenwerking met CASA Vertigo 
van de TU/Eindhoven organiseren, is bijzonder inspirerend. 
De tentoonstelling trekt ruim publiek, krijgt veel exposure en 
het fenomeen van de DDW design taxi wordt goed uitgenut 
omdat de Archiprix prijswinnaars van de betreffende edities 
een spectaculair object realiseerden dat de hele week op de 
taxi door de stad rijdt. Tenslotte, en daar gaat het vooral om, 
presenteerden we in de afgelopen 4 jaar een fantastische col-
lectie afstudeerplannen die, hoe verschillend ze ook zijn, stuk 
voor stuk blijk geven van het talent van de ontwerpers: het is 
duidelijk dat er een nieuwe generatie klaar staat die in staat is 

om een inspirerende bijdrage te leveren aan de kwaliteit van 
de gebouwde en onbebouwde omgeving én aan het tegemoet 
treden en oplossen van prangende maatschappelijke opgaven. 
Voor wat betreft de Archiprix International hebben we twee 
bijzondere edities gedraaid. Na twee edities in Europa zijn 
we in 2017 naar Ahmedabad in India gegaan waar we in 
samenwerking met CEPT university meer inzendingen dan 
ooit mochten verwelkomen. De workshops in India waren van 
een hoog niveau en de betrokkenheid van de faculteit en de 
studenten leidde ook tot nieuwe initiatieven. Zo werden in 
de winterschool van CEPT maquettes van de genomineerde 
plannen gemaakt in overleg met de ontwerpers vanuit de hele 
wereld. Dat was voor zowel de studenten als de genomineer-
den een uitermate leerzame exercitie die bovendien prachtige 
maquettes opleverde die te zien waren in de Archiprix over-
zichtstentoonstelling. Die op haar beurt was tentoongesteld 
in de nieuwe door Rahul Mehrotra ontworpen bibliotheek die 
speciaal daarvoor precies op tijd werd opgeleverd. 

De 2019-editie daarna, in Santiago in Chili, werd georga-
niseerd in samenwerking met de meest vooraanstaande 
private en publieke universiteit in Santiago. Deze bijzondere 
samenwerking tussen twee totaal verschillende opleidingen 
leverde een uitermate dynamische workshop op. Voor de 
deelnemers was het interessant om eerst vijf dagen in 
de ene universiteit en daarna vijf dagen in de andere te 
werken. De docenten van beide universiteiten hadden 
prikkelende opgaven opgesteld voor de workshop waarvoor 
de uit alle hoeken van de wereld toegesnelde Archiprix 
deelnemers aansprekende oplossingen uitwerkten. Die 

2. Reflectie 2017–2020

‘Archiprix 
International has a 
competitive element, 
I’m sure. But for me, 
the comparative 
value of seeing 
the best work from 
design schools from 
all over the world is 
more important. It is 
like seeing a myriad 
of differences and 
feeling the pulse of 
the international 
design community at 
the same time.’

DIRK SIJMONS 
landschapsarchitect, 
oprichter H+N+S 
landschapsarchitecten, 
jurylid Archiprix 
Nederland 1994
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werden dermate gewaardeerd dat ze bediscussieerd zou-
den worden in de architectuur biënnale van Santiago in 
oktober 2019. Dat werd helaas verhinderd door rellen die 
uitbraken in Chili. Het thema van de workshops, onder de 
titel ‘Conflicting Territories | Conflicting Communities’, kon 
overigens niet beter gekozen zijn, want in de workshops 
ging het over hoe je als stad kan omgaan met gebieden 
waar liberalisering en marktwerking de inclusiviteit 
bedreigt. Juist dit waren mechanismes die leidden tot 
de rellen. De tentoonstelling en de prijsuitreiking in 
Estacion Mapocho, een tot cultureel centrum herbestemd 
treinstation, was bijzonder goed bezocht en inhoudelijk 
interessant.

Onze sponsor Hunter Douglas liet in juni weten geen 
nieuwe sponsorovereenkomst te zullen aangaan. Hun be-
sluit was ingegeven door hun marketing strategie waarin 
architecten minder belangrijk werden en niet omdat ze 
ontevreden waren over samenwerking met Archiprix. 
Daarop zijn we meteen op zoek gegaan naar een nieuwe 
hoofdsponsor waar we ook een inhoudelijk raakvlak mee 
hebben; we zijn in gesprek maar hebben nog geen nieuwe 
overeenkomst.   

Veel van onze ambities hebben we waargemaakt in 
de afgelopen vier jaar, maar we zijn nog niet klaar. We 
waren nog niet in Afrika, dus zijn we in 2019 gestart 
met de samenwerking met het Ethiopean Institute of 
Architecture, Building Construction and City Development 
(EiABC) van de Addis Ababa University. Mede met hun hulp 
hebben we onze database met Afrikaanse opleidingen 
inmiddels uitgebreid. De workshops worden georganiseerd 
in samenwerking met EiABC, TU-Delft en Archiprix in het 
kader van een NWO programma en hebben betrekking op 

de duurzame verdichting van de stad met participatie van 
de huidige bewoners. Een opgave gelokaliseerd in Addis 
Ababa maar met een mondiale relevantie.

Verderop in het activiteitenplan wordt dieper op de inhoud 
van onze activiteiten en de reikwijdte ervan ingegaan. Per 
activiteit worden de doelstelling, de track-record, de reflec-
tie op de uitvoering en de plannen behandeld. Nu eerst de 
grote lijnen van de nieuwe plannen voor de komende 4 jaar.

The Ethiopian Institute 
of Architecture, Building 
Construction and City 
Development was officially 
inaugurated on March 
6, 2010. Before that, it 
was known as the Ethio-
Swedish Institute, or in 
short: the Building College. 
This institution was 
founded in 1954 through 
a bilateral agreement 
between the Ethiopian and 
Swedish Governments. 
The initial educational 
scheme, launched in 1955, 
aimed to offer a three-
year diploma program in 
Building Engineering. 

In 2005, a nation wide 
effort was started to 
iestablishing international 
recognized curricula in 
the field of Architecture, 
Urban Planning and the 
Engineering disciplines. 
The Department of 
Architecture at the ETH in 
Zürich, Switzerland played 
a very important role as 
a strategic partner in 
introducing new academic 
structures, pedagogical 
concepts as well as a 
capacity building program. 

(EiABC)
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ARCHITECTURE OF FLOOD  BY ZUZANA JANČOVIČOVÁ - WAGENINGEN UNIVERSITY, LANDSCAPE ARCHITECTURE GROUPS Water is calmness | 
power | majesty | danger | beauty | flux | terror | life. Floods are the primary sculpting force of Prague´s structure and identity. The project 
aims to recreate imbalanced relationship between community and its river and remind that flooding can occur any time. It takes into 
consideration not only the ecological aspects of sustainability but also the cultural one, where the aesthetic perception of water dynamics 
plays an important role in designing with a flood. Surrealistic collages are an intuitive, context related exploration of the concepts and 
symbols related to the imagery of future floods. (PARTICIPANT ARCHIPRIX INTERNATIONAL 2017)
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In de grote veranderingen die in het ruimtelijk 
domein ophanden zijn ziet Archiprix het als een 
belangrijke taak om het werkveld te koppelen aan 
jonge talentvolle ontwerpers met een specifieke 
deskundigheid. Archiprix deelnemers kunnen een 
stimulerende rol spelen bij het ontwikkelen van 
nieuwe strategieën voor een waaier aan nieuwe 
thema’s die in het vakgebied gaan spelen. 

ARCHIPRIX ALS AGENT VAN VERANDERING  
We hebben hierin al expertise opgebouwd in de besloten 
prijsvragen en meervoudige opdrachten die we al langer 
organiseren in samenwerking met externe partijen. Archiprix 
Nederland deelnemers leverden daarbij interessante nieuwe 
inzichten voor nieuwe opgaven. Bijvoorbeeld voor de rijks-
bouwmeester en het college van rijksadviseurs in het kader 
van de Nieuwe Agenda voor Nederland. Onder meer met be-
trekking tot huisvesting van vluchtelingen en stadslandbouw. 
Voor ONSbank, op zoek naar een ruimtelijke identiteit voor 
een initiatief om jongeren met schulden een uitweg te bieden, 
leverden Archiprix deelnemers inspirerende ideeën. 
 
Bij de workshops van de Archiprix International werken 
tientallen van de meest getalenteerde ontwerpers uit de 
hele wereld aan strategieën voor actuele thema’s, dat levert 
steeds interessante nieuwe inzichten op. In de komende jaren 
gaan we ons structureel opstellen als bemiddelaar tussen 
de nieuwe generatie talentvolle ontwerpers en het werkveld. 
Daar hoort nadrukkelijk ook het culturele debat bij en de rol 
die van de ontwerper daarin kan spelen. Dit initiatief komt 
ook tegemoet aan het gegeven dat binnen de academische 
instituties de afstand tot het werkveld is vergroot.

VERGROTEN BEREIK Archiprix stak al veel energie in 
het zo goed en toegankelijk mogelijk presenteren van het 
afstudeerwerk dat de opleidingen selecteerden en daarmee in 
de promotie van de ontwerpers. Deze bijzonder getalenteerde  
architecten, stedenbouwkundigen, interieur- en landschapsar-
chitecten staan aan het begin van hun carrière en we willen 
hen zo goed mogelijk faciliteren in het ontwikkelen van een 
passende loopbaan. Onze websites worden zeer goed bezocht, 
de boeken worden breed gewaardeerd en de films worden 
steeds vaker bekeken. Maar al deze producten verdienen een 
nog betere verspreiding, daar ligt veel potentie.  De volgende 
stap is nu dan ook het vergroten van het bereik. Binnen de 
huidige organisatie is daarvoor noch voldoende tijd noch de 
deskundigheid. Bij de opvolging van de huidige directeur zal 
naast de huidige coordinator een medewerker gezocht worden 
met een complementair profiel die de PR verder kan professio-
naliseren en nieuwe kanalen voor de verschillende uitingen kan 
ontwikkelen, zoals spraakmakende presentaties op social me-
dia opbouwen. Meer concreet hebben we de volgende plannen: 

WEBSITES Onze websites en vooral de Archiprix International 
site worden zeer goed bezocht, met 500 tot 1000 bezoeken 
per dag. Ze vormen met afstand ons platform met het grootste 
bereik. Ze presenteren alle deelnemende plannen, nationaal en 
internationaal, plus de talentvolle ontwerpers, een overzicht 
van alle 1800 opleidingen ter wereld, alle films die we maakten, 
nieuws en de workshops van alle edities. We zijn bezig met de 
functionaliteit van met name de nationale sites te verbeteren. 
Daarnaast willen we de websites beter relateren aan social 
media en daarbij een nieuwsbrief opzetten die actuele thema’s 
koppelt aan afstudeerplannen uit onze database. We willen het 
een go-to platform laten worden voor visionaire plannen. In het 
verlengde van onze rol als agent van verandering willen we 

3. Nieuwe plannen activiteiten 2021–2024

‘Archiprix Portugal 
allows all 25 national 
architecture schools 
to know where they 
stand in relation to their 
national counterparts 
while Archiprix 
International extends 
it to their international 
peer institutions. Is 
this not a great way of 
benchmarking education!?

At a time when social life 
gave way to new forms 
of social engagement via 
skype, zoom, msn and 
alike, physical places of 
debate urgently need 
to be preserved. In 
architecture education 
such place is called 
Archiprix.‘

FRANCISCO ADÃO DA FONSECA 
Directeur Archiprix Portugal
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thema’s agenderen waar plannen uit onze database inspirerende 
oplossingen voor aandragen. Zo willen we onderdeel worden van 
het actuele debat door een thematische selectie van relevante 
plannen uit onze database gebundeld te presenteren. Daarmee 
realiseren we een bredere ontsluiting van ons rijke archief met 
zo’n 3000 plannen. Dit kan bijvoorbeeld bijzonder goed via 
instagram, waarbij we het archief met behulp van de hashtag 
methodiek kunnen ontsluiten. Veel plannen raken meerdere the-
ma´s tegelijk aan, door daar hashtags aan te koppelen worden ze 
gemakkelijk vindbaar ook bij specifiekere zoektermen.

TENTOONSTELLINGEN We hanteren 4 tentoonstellingsformu-
les. 1. De 30 inzendingen voor de Archiprix Nederland worden 
integraal, inclusief maquettes, gepresenteerd in een reizende 
tentoonstelling door Nederland. Dit is de meest inhoudelijke 
presentatie en door de aanwezigheid van maquettes ook de 
meest aantrekkelijke voor een breed publiek. 2. Alle, ruim 400 
inzendingen elk bestaande uit 6 A2 panelen voor de Archiprix 
International worden getoond in een mega tentoonstelling op 
een openbare locatie in de stad van onze samenwerkingspart-
ner. Deze tentoonstelling is geografisch geordend en geeft 
een beeld van de beste resultaten van het ontwerponderwijs 
wereldwijd. Gezien de omvang kan deze tentoonstelling maar 
één keer gepresenteerd worden. In India reisden opleidingen uit 
de wijde omtrek per bus naar Ahmedabad om de tentoonstel-
ling te bezoeken. 3. De do-it-yourself tentoonstelling bestaat 
uit ± 35 panelen van het formaat A0 of A1 van de winnende, de 
genomineerde en de favoriete projecten van de deelnemers van 
de Archiprix International.  De presentatie omvat ook digitale 
presentaties en films die op beeldschermen getoond kunnen 
worden. Deze tentoonstelling kan door een ieder geprint en 
vertoond worden, hetgeen over de gehele wereld gebeurt. Bij-
voorbeeld door deelnemers die de tentoonstelling organiseren 
op hun opleiding. 4. De do-it-yourself tentoonstelling aangevuld 
met uitgebreide presentaties van inzendingen uit het land waar 

de tentoonstelling plaatsvindt. Deze presentatie is interessant 
omdat hier de nationale plannen in de context van de beste 
internationale inzendingen worden getoond. De nationale 
plannen kunnen vergezeld gaan van maquettes. Met name 
het bereik van de derde en de vierde variant kan drastisch 
vergroot worden als er meer menskracht beschikbaar is om de 
presentaties te pluggen, bijvoorbeeld bij opleidingen wereldwijd 
in aansluiting op eindejaarstentoonstellingen, bij biënnales en 
architectuurfestivals. Deze presentaties kunnen vergezeld 
gaan van digitale presentaties en ondersteund worden door 
social media campagnes.

FILMS Per editie van Archiprix International maken we ± 9 tien 
minuten durende planpresentaties door de ontwerpers, een 
documentaire over de workshops, een vrolijke compilatie van 
workshopdeelnemers die vertellen over hun favoriete architect 
en wat teasers om de opleidingen te stimuleren plannen in te 
zenden en om deelnemers op te roepen voor de workshops. 

De documentaire biedt een uitgebreide inkijk in de kernacti-
viteit van Archiprix International. De internationale ontmoeting 
van jonge getalenteerde ontwerpers brengt een gevarieerde 
denkkracht samen waarmee deze afgestudeerden de actuele 
thema’s in de ontwerppraktijk aanpakken en daarbij de start 
van hun carrière een stevige impuls geven. De overtuigings-
kracht en betekenis waarmee dit evenement aan de beroeps-
wereld wordt getoond, voedt de positie van Archiprix. Het inspi-
reert studenten en universiteiten tot deelname. Vorm en stijl 
dragen ertoe bij dat de film interessant is voor participanten 
en vakgenoten, maar ook een algemeen geïnteresseerd publiek 
aanspreekt.

Dan zijn er de portretten. Hierin leggen deelnemers hun 
afstudeerplan uit, waardoor het plan toegankelijker wordt ge-
maakt voor een breed publiek. De portretten bieden een gevari-
eerd beeld op visies die een heel diverse selectie uit de nieuw-
ste generatie ontwerpers gaat inzetten in de beroepspraktijk. 
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185 EN-COUNTERS In Karm El-Zeitoun 
BY MOHAMAD NAHLEH - THE AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT, LEBANON 
The relocation resulted in a series of observations and conversa-
tions with hundreds of residents who ingeniously transform their 
rudimentary spaces into reactionary mechanisms. This happens 
through their implementation of discrete interventions at the 
border of legality and which attempt to secretly protest against 
the government’s hidden agenda. The built structure, a simple 
public space with viewing platforms and an olive tree, condemns 
the proposed shopping centre that is scheduled to replace the 
residential edge in four years and manages to postpone the 
works. (WINNER ARCHIPRIX INTERNATIONAL 2019)

     ARCHIPRIX VIDEO ABOUT THE PROJECT

https://vimeo.com/351625360
https://vimeo.com/351625360
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Hun concrete afstudeerproject is daarvoor de aanleiding, maar 
ze vertellen veel meer. Deze portretten helpen hen om zich een 
plek te verwerven binnen het internationale werkveld en zijn 
zo een wezenlijk onderdeel van de netwerkfunctie van Archi-
prix. Geven de individuele portretten inzicht in het werk van de 
afstudeerders, de totale verzameling geeft een mooi overzicht 
van de stand van zaken in de verschillende ontwerpdisciplines.

Hoewel de films goed bekeken worden, denken we ook hier 
het bereik flink te kunnen vergroten. Onder meer door samen-
werking met portals als ArchDaily en ook door deelnemers te 
begeleiden om ze via hun persoonlijke netwerken en op social 
media te verspreiden.

BOEKEN Elke editie van de Archiprix Nederland en ook van 
de Archiprix International gaat vergezeld van een publicatie. 
Het boek van de Archiprix Nederland presenteert alle 30 
deelnemende plannen, dat van de Archiprix International een 
selectie van zo’n 60 van de ruim 400 inzendingen. Het Neder-
landse boek wordt elk jaar ontworpen door een andere jonge 
talentvolle grafisch vormgever. Beide boeken presenteren het 
juryrapport en aanvullende informatie. In samenwerking met 
de uitgever nai010 willen we het bereik flink vergroten door 
de verspreiding actiever te begeleiden en het gericht aan te 
bieden aan bijvoorbeeld de bibliotheken van de opleidingen.

DOELGROEPEN BELEID In het verlengde van het vergroten 
van het bereik ligt het doelgroepenbeleid. Archiprix maakt on-
derscheid tussen een aantal doelgroepen voor haar activiteiten 
die alle op hun eigen specifieke wijze benaderd moeten worden 
om ze zo effectief mogelijk te bedienen. De belangrijkste 
doelgroepen zijn:

De deelnemers: we willen hen zoveel mogelijk handvatten 
geven die hen helpen zich te positioneren bij de start van hun 
carrière en bij het presenteren van hun afstudeerplan.

De opleidingen: stimuleren tot deelname door hun beste afstu-
deerplan te selecteren en daarmee hun beste afstudeerder de 
kans te geven om zich te presenteren op het Archiprix platform. 

Lokale doelgroepen: het bedienen van lokaal geïnteresseerden 
is van groot belang. Elk plan heeft een geografische locatie. 
Hierin spelen nationale/lokale Archiprix initiatieven een cruciale 
rol. Nationaal leggen we met de Archiprix Nederland al contact 
met relevante partijen in ons land, hieraan willen we structu-
reler aandacht besteden. We willen lokale doelgroepen onder 
andere beter bereiken door de locaties van de plannen vindbaar 
te maken op onze websites door ze op de kaart te projecteren 
en de ontwerpers van de betreffende planpresentaties de 
gelegenheid te geven hun afstudeerwerk ook in de lokale taal 
aan te bieden.
Studenten: een zeer belangrijke doelgroep. Met onze presen-
taties maken we het niveau tastbaar wat je moet halen om 
tot de besten te behoren. Dat lukt het beste met de nationale 
tentoonstellingen, maar ook van onze websites wordt door stu-
denten veel gebruik gemaakt. Daarnaast gebruiken studenten 
onze presentaties voor inspiratie bij hun eigen ontwerpopgaven 
en het kiezen van een masteropleiding aan de hand van de 
afstudeerplannen die we van deelnemende opleidingen presen-
teren. Tenslotte is het bereiken van studenten belangrijk om 
ze te stimuleren om een goed afstudeerplan te ontwerpen om 
kans te maken op selectie voor deelname aan Archiprix. Dat is 
voor veel afstudeerders al een belangrijke ambitie. Niet alleen 
in Nederland, ook mondiaal. 

Opdrachtgevers: uiteraard is het belangrijk om opdrachtgevers 
te interesseren voor Archiprix deelnemers en hun ontwerpen. 
Met name de geschiedenis van Archiprix Nederland heeft 
duidelijk bewezen dat talent in de studie zich voortzet in hoog-
waardige realisaties in de praktijk. Dat geeft opdrachtgevers 
vertrouwen. Ze kloppen vaker bij ons aan en kiezen vaker voor 
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een Archiprix deelnemer op basis van het afstudeerwerk. Van het 
koppelen van opdrachtgevers aan Archiprix deelnemers hebben 
we verschillende voorbeelden van succesvolle matches. De 
introductie van Archiprix deelnemers bij ‘het afnemend veld’ van 
opdrachtgevers, beleidsmakers, werkgevers kan verder versterkt 
worden door het pr beleid hier structureel op af te stemmen. 
Het is zaak om de zichtbaarheid en vindbaarheid van deze 
ontwerpers te vergroten voor potentiele opdrachtgevers zoals 
ontwikkelaars, gemeentes, overheden en daarnaast ook culturele 
instellingen zoals musea en curatoren voor tentoonstellingen.

Werkgevers: Ook architectenbureaus weten Archiprix deelne-
mers te vinden en omgekeerd kunnen Archiprix deelnemers 
hun voordeel doen met het feit dat hun plan geselecteerd werd 
voor deelname.

Werkveld: De gerichtheid van Archiprix op het vakdebat, en 
daarmee op het werkveld, is een belangrijk onderdeel van het 
doelgroepenbeleid. Dit ligt in het verlengde van de eerder gefor-
muleerde ambitie om de input en betekenis van de afstudeerpro-
jecten voor het debat (ook binnen het werkveld, het vakdebat, 
dus) via de website, door de thematische koppeling, zichtbaar 
te maken. De afstudeerprojecten geven, ofwel vroegtijdig, ofwel 
juist vanuit een ander perspectief, interessante en relevante 
voeding aan het ontwerpdebat over specifieke thema’s en/of aan 
het nadenken over de rol en betekenis van het ontwerpmatig 
handelen bij het tegemoet treden van urgente maatschappelijke 
opgaven, maar ook aan het nadenken over het ontwerpinstru-
mentarium. Juist in afstudeerprojecten kan een (ontwerpend) 
onderzoeksmatige diepgang en concentratie worden bereikt, 
die in de dagdagelijkse hectiek van het bureau vaak niet meer 
te bereiken is, terwijl de nabijheid van het afstudeerwerk tot 
die praktijk veel groter is dan de nabijheid van het academisch 
onderzoek tot die praktijk.

VERSTERKEN NETWERK In de loop van de jaren heeft Archi-
prix een enorm netwerk opgebouwd van deelnemers aan zowel 
de Archiprix Nederland als International, samenwerkingspartners 
over de hele wereld, contactpersonen bij opleidingen, juryleden 
enzovoort. Op ad hoc basis werken we al samen met een aantal 
personen uit dit netwerk. De organisatoren van de Archiprix 
Portugal, Chili en Indonesië zijn oud deelnemers aan de nationale 
of de internationale Archiprix, zij bliezen ook de Archiprix Italië 
nieuw leven in. We willen dit netwerk sterker bij onze activiteiten 
en onze organisatie betrekken. Van het stimuleren van opleidin-
gen om hun beste afstudeerplan te selecteren voor deelname, 
het doorsturen van nieuwberichten naar hun eigen netwerk, het 
organiseren van lokale activiteiten zoals tentoonstellingen tot 
het runnen van nationale Archiprix initiatieven.

Een belangrijke stap daarin is de nieuw in te stellen Raad van 
Advies van Archiprix International, waarvoor we de organisatoren 
van de nationale Archiprix initiatieven zullen vragen. Een 
dergelijke Raad van Advies is van belang voor de inhoudelijke 
doorontwikkeling van Archiprix International. In praktische 
zin zijn we van zins de Raad van Advies uit te nodigen bij de 
workshops en de prijsuitreiking van de Archiprix International 
voor het structurele, tweejaarlijkse overleg (daarnaast zal er 
een halfjaarlijks online overleg gepland worden – learning from 
Corona). Tegelijkertijd biedt dat de mogelijkheid de leden van de 
Raad van Advies intensief bij het programma van de workshops 
en de prijsuitreiking te betrekken. 

Tenslotte zal Archiprix zich sterker manifesteren in mondiale 
netwerken en initiatieven met betrekking tot het vakgebied. Er is 
al contact gelegd met de UNESCO/UIA en ArchDaily / Plataforma 
Arquitectura, daarnaast denken we aan biënnales, koepelorga-
nisaties en initiatieven als ELEA (Encuentro Latinoamericano de 
Estudiantes de Arquitectura) in Latijns Amerika etc. 

ASIA

‘Having been involved 
in Archiprix over the 
past decade, I can 
safely say it’s an award 
like no other. First and 
foremost, it brings 
together young talent 
from all over the world, 
allowing participants 
to share experiences, 
pedagogies, ideas and 
hopes in ways that 
few other awards 
programs can do. As 
a juror, it provides 
a uniquely global 
insight into issues, 
trends, preoccupations 
and aspirations of 
the generation-to-
come, allowing us to 
see firsthand what 
connects – as well 
as separates – us 
as educators and 
practitioners. It 
pinpoints new and 
emerging ‘hotspots’ of 
talent and innovation, 
and is a sharp reminder 
to all of us that talent, 
creativity and ambition 
can occur anywhere, 
under almost every 
circumstance, in 
ways that challenge, 
push and inspire us all.’ 

LESLEY LOKKO 
Dean Bernard and Anne 
Spitzer School of Architecture, 
City College of New York, 
jurylid Archiprix International 
2013
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LA NON TRUBADA  MARIANO J VILALLONGA - UNIVERSIDAD EUROPEA DE 
MADRID, ESCUELA DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA, MADRID, SPAIN 
The Island of San Borondón is a popular legend from the Canary Islands 
about an island that has appeared and disappeared over centuries. The 
‘eighth’ Canary Island has been seen, mapped and photographed by 
many. Even some people claim to have been in it, despite the fact that its 
existence was never recorded. From the compilation of existing documen-
tation, it was decided to build the island on the back of a whale 9 km long.  
(NOMINEE ARCHIPRIX INTERNATIONAL 2019)       

     
ARCHIPRIX VIDEO ABOUT THE PROJECT

https://vimeo.com/328201715
https://vimeo.com/328201715
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FAIR PRACTICE CODE: Tegenover werk en verantoordelijk-
heid staat een eerlijke vergoeding. Archiprix betaalt al haar me-
dewerkers een eerlijke vergoeding. Archiprix maakt geen gebruik 
van vrijwilligers. Archiprix heeft één vaste kracht in dienst.

SOLIDARITEIT: Daarnaast wordt het werk verricht door 
zelfstandigen en medewerkers die worden ingehuurd via een 
uitzendbureau. Deze laatste categorie betreft de medewerkers 
die de tentoonstelling verzorgen (opbouw, afbouw, transport). 
Deze medewerkers worden voornamelijk gerekruteerd onder stu-
denten van de faculteit bouwkunde van de TU-Delft. Ze krijgen 
een bovengemiddelde vergoeding voor hun inzet. Freelancers 
worden door Archiprix gerekruteerd op basis van inhoudelijke 
kwaliteit van hun werk en krijgen een eerlijke vergoeding.

CULTURAL GOVERNANCE: Voor Archiprix is de Governance 
Code Cultuur een belangrijke richtlijn. We hebben de code 
steeds in onze sponsorovereenkomst opgenomen als voorwaar-
de, wat ons hielp onze inhoudelijke onafhankelijkheid van de 
sponsor te bewaren.

De organisatiestructuur en financiële inrichting zijn helder. 
Archiprix kent een duidelijke verdeling tussen bestuur, di-

rectie en penningmeester. Archiprix hanteert het bestuur-di-
rectie-model. De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse 
leiding van Archiprix. Het bestuur van Archiprix wordt gevormd 
door de hoofden van de Nederlandse ontwerpopleidingen en een 
onafhankelijke voorzitter. Het bestuur is geworteld in het on-

derwijs en draagt daarmee bij aan de open en integere cultuur 
waar Archiprix voor staat. 

Archiprix past voor haar activiteiten de governance code cul-
tuur toe en vermeldt dat op haar website en in het jaarverslag. 
Het bestuur is onafhankelijk en zal waakzaam zijn voor onge-
wenste belangenverstrengeling. Vaak hebben we te maken met 
positieve belangenverstrengeling in de zin dat functies of con-
tacten van het bestuur deuren kunnen openen of kunnen wor-
den ingezet voor de doelen van Archiprix. Het bestuur handelt 
bij de vervulling van zijn taak steeds vanuit het perspectief van 
de maatschappelijke doelstelling van de organisatie. 

CODE DIVERSITEIT EN INCLUSIE: Archiprix draagt 
zorg voor meer inclusiviteit in de sector. Dit aspect krijgt 
onder meer gestalte in de keuze van de tweejaarlijkse 
samenwerkingspartner voor de organisatie van de Archiprix 
International. Elke editie wordt georganiseerd met een 
buitenlandse partner, vaak een universiteit ergens ter wereld. 
Van Rotterdam naar Istanbul, Glasgow, Shanghai, Montevideo, 
Cambridge (USA), Moskou, Madrid, Ahmedabad, Santiago de 
Chile tot Addis Ababa in 2021. Zo sluit Archiprix elke editie 
aan bij een nieuw internationaal netwerk en geeft daarmee 
omgekeerd ook steeds een ander netwerk (van talentvolle 
ontwerpers, opleidingen, studenten etc.) aansluiting op ons 
mondiale netwerk. Op ons platform presenteren we afstu-
deerwerk van de topuniversiteiten naast dat van opkomende 
universiteiten. We geven daarmee de beste afstudeerder van 

FAIR PRACTICE CODE 

4. Eerlijke beloning 
en gezonde bedrijfsvoering
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THE LIVING LANDSCAPE OF QUEBRADA JAIME  DOOR DEVANT ASAWLA, TECHNISCHE UNIVERSITEIT 
DELFT. (WINNAAR ARCHIPRIX NEDERLAND 2019). Joyce Verstijnen presenteert haar plan ECOFIELD  ACADEMIE 
VOOR ARCHITECTUUR EN STEDENBOUW TILBURG (DEELNEMER ARCHIPRIX NEDERLAND 2018)
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elke opleiding ter wereld de kans om zich aan te sluiten bij 
het mondiale netwerk van onze deelnemers.
 
Ook bij de nationale Archiprix wordt de diversiteit steeds 
groter. Aan de Nederlandse opleidingen studeren veel 
getalenteerde buitenlandse ontwerpers die we vervolgens 
terugzien bij de Archiprix en bij de ontwerpbureaus. Bij het 
werven van freelance medewerkers wordt expliciet gestreefd 
naar diversiteit in het team van mensen die Archiprix 
organiseren.

DUURZAAMHEID: De activiteiten van Archiprix zijn gericht 
op het stimuleren van kwaliteit op de langere termijn. Alle 
personen die bijdragen aan onze activiteiten zijn daarop 
gefocust. Archiprix is sinds 1979 een begrip en heeft juist 
door die continuïteit een bijzonder duurzaam en degelijk 
karakter. 

VERTROUWEN: Kwaliteit is voor Archiprix altijd het 
uitgangspunt. Daarnaast gaan we zorgvuldig om met de 
informatie die we presenteren, zowel op onze website als 
in boeken en films. De basis van onze presentatie wordt 
gevormd door het afstudeerwerk, de vermelding van de 
ontwerper en de vermelding van de opleidingen. Al deze 
informatie wordt door de betrokkenen zelf geüpload en/of kan 
door hen geactualiseerd worden. De rechten van de plannen 
blijven bij de ontwerper. 

TRANSPARANTIE: Voor Archiprix is transparantie belangrijk. 
Op haar website presenteert Archiprix het inhoudelijk en 
financieel jaarverslag. Van haar activiteiten maakt Archiprix 
melding op haar websites. Archiprix presenteert het beste 
afstudeerwerk van alle opleidingen op het gebied van het 
ruimtelijk ontwerpen in Nederland en wereldwijd.  Al dit 
afstudeerwerk wordt voor een groot publiek toegankelijk 
gemaakt. Op die wijze wordt de inhoudelijke kennis breed 
toegankelijk gemaakt. 

‘Innovation in the field 
is not only born from 
experience. On the front, 
of course, experienced 
designers act and 
determine directions – 
but lack of experience 
is at least such a rich 
source of innovation. 
Graduating students 
are on the one hand 
trained in design but 
on the other hand not 
yet marked by long-
term experience, a rare 
moment in a career.
Graduation projects 
thus represent a 
unique link between 
architectural and social 
awareness in which new 
paths are announced. 
Of a very different 
significance than 
realized projects in the 
daily design practice of 
leading agencies, but by 
no means less valuable 
– the lack of experience 
makes a much wider 
range of research 
possible. Visibility is the 
basic but also the most 
difficult condition to 
unlock this rich source, 
and that is exactly what 
the Archiprix embodies. 
Priceless.’

FLORIS ALKEMADE 
Rijksbouwmeester, Jurylid 
Archiprix Nederland 2014
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Archiprix heeft als beleid al haar activiteiten 
te spreiden. Zo vindt de prijsuitreiking van de 
Archiprix Nederland steeds plaats op een andere 
locatie in ons land. Gekoppeld aan de locatie van 
de prijsuitreiking wordt in samenwerking met 
een lokale opdrachtgever een besloten prijsvraag 
georganiseerd met betrekking tot een relevante 
lokale opgave. 
Het achterliggend idee is dat we de meest talentvolle 
afstudeerders van de Nederlandse ontwerpopleidingen 
kunnen inzetten voor een bijzondere opgave ter plaatse. Dit 
initiatief heeft een ruim aantal inspirerende ideeën opgeleverd, 
waaronder een succesvolle strategie voor de transformatie 
van de Polaroidfabriek in Enschede tot Performance Factory, 
de inrichting van het centrum van de Zernike campus van 
de Rijks Universiteit Groningen, ideeën voor de ruimtelijke 
identiteit van ONSbank in Amsterdam etc.. Ook de reizende 
tentoonstelling wordt op verschillende plaatsen door het hele 
land vertoond. In veel gevallen wordt daarbij opgetrokken met 
de lokale architectuuropleiding en het lokale architectuurplat-
form. 

Voor wat betreft de Archiprix International zoeken we voor 
elk van onze tweejaarlijkse edities een samenwerkingspartner 
ergens ter wereld. De publieke activiteiten vinden in hoofdzaak 
daar plaats: de jurybeoordeling, een overzichtstentoonstelling, 
de internationale workshops waar alle deelnemers voor wor-
den uitgenodigd en een prestigieuze prijsuitreiking (o.a. in het 
Guggenheim New York).

Het idee achter deze strategie is dat we op deze wijze 
de ‘witte plekken’, regio’s waar relatief weinig opleidingen 
deelnemen willen activeren en dat we ons mondiale netwerk 
willen opbouwen. In 2021 wordt de Archiprix International 
georganiseerd in Addis Ababa, waar de zetel van de 
Afrikaanse Unie is gevestigd, in samenwerking met de 
EiABC van de Addis Ababa University en de TU-Delft. Dit 
alles heeft ertoe geleid dat Archiprix over de hele wereld 
een begrip is geworden. Dit betekent ook dat deelnemers 
aan de Nederlandse Archiprix internationaal erkend worden 
als talentvolle ontwerpers. Omdat het in de disciplines 
van het ruimtelijk ontwerp essentieel is om een mondiaal 
netwerk te verankeren in concrete locaties en lokale opgaven 
over de hele wereld is de combinatie van de Archiprix 
International met nationale Archiprixs bijzonder relevant. 
Daarom organiseren we niet alleen de nationale Nederlandse 
Archiprix, maar stimuleren we de totstandkoming van 
nationale Archiprix initiatieven in andere landen.

5. Geografische spreiding
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IN NAVOLGING VAN HET VOORAFGAANDE DOOR MAARTEN DE HAAS – ROTTERDAMSE 
ACADEMIE VAN BOUWKUNST   Het nieuwe datacenter is een blok van 168 meter lang, 65 meter breed 
en 130 meter hoog. Het volume voldoet exact aan de bezonningsregels in het bestemmingsplan. 
Er zijn 32 verdiepingsvloeren die het volume vullen. Elk van deze vloeren is opgedeeld in vier 
brandcompartimenten niet groter dan 2500 vierkante meter. De conciërge woont in een klein huisje 
naast het datacenter. De tijd, het weer en het gebruik laten allemaal hun sporen op het huisje na. 
De conciërge kijkt op de klok aan de wand, het is tijd voor zijn ronde. (DEELNEMER ARCHIPRIX NEDERLAND 

2019, WINNAAR ARCHIPRIX INTERNATIONAL 2019) ARCHIPRIX VIDEO ABOUT THE PROJECT

https://vimeo.com/315721699
https://vimeo.com/315721699
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De activiteiten van Archiprix dragen op verschillende 
niveaus bij aan de kwalitatieve ontwikkeling van 
het ruimtelijk ontwerp. Archiprix actualiseert 
haar basisactiviteiten voortdurend en ontwikkelt 
daarnaast steeds nieuwe activiteiten in aansluiting 
op relevante ontwikkelingen in het vakgebied.

A - BEVORDEREN VAN DE ONTWIKKELING VAN   
    ARTISTIEKE KWALITEIT
Om te beginnen in het onderwijs. De opleidingen selecteren hun 
beste afstudeerwerk voor deelname aan de Archiprix, die deze 
selectie vervolgens voorlegt aan een onafhankelijke jury. De 
kwalitatieve beoordeling door de jury genereert een competitie 
tussen opleidingen en aankomend ontwerpers die kwaliteits-
verhogend werkt. Met het juryoordeel wordt de kwaliteit van 
het afstudeerwerk expliciet gemaakt. De reflectie van de jury 
stimuleert de discussie over kwaliteit, in de eerste plaats binnen 
de opleidingen. De opleidingen kunnen zich aan elkaar optrekken, 
hetgeen in de praktijk ook duidelijk merkbaar is. Voor studenten, 
de toekomstige afstudeerders, vormen de planpresentaties van 
Archiprix een enorme inspiratiebron. Door de tentoonstellingen 
en ook door de online planpresentaties van Archiprix wordt het 
kwaliteitsniveau tastbaar dat ze moeten bereiken om tot de bes-
ten te behoren en zo voor de Archiprix geselecteerd te worden.

Dan de bouwpraktijk. Het academisch onderwijs ontwikkelt 
uiteraard ruimtelijke oplossingen voor de opgaven die in 
de toekomst gaan spelen. Dit zien we terug in het beste 

afstudeerwerk dat Archiprix presenteert en dat vaak kwali-
tatief hoogwaardige oplossingen aandraagt voor actuele en 
toekomstige opgaven. Overigens ligt hierin de oorsprong van 
Archiprix. In de jaren 70 van de vorige eeuw was er een enor-
me volkshuisvestingsopgave. Er werd veel gebouwd, vaak van 
matige kwaliteit. Kenners zagen dat er in het afstudeerwerk 
veel kwalitatief hoogwaardige plannen werden ontworpen. Om 
die voor het voetlicht te brengen werd de voorloper van Archi-
prix opgericht. Met resultaat. Een aantal deelnemers van het 
eerste uur leveren een belangrijke bijdrage aan de praktijk door 
het realiseren van kwalitatief hoogwaardige woningbouwcom-
plexen. Die rol vervult Archiprix nog steeds, zij het dat de focus 
breder is geworden dan alleen woningbouw en zich geografisch 
niet langer tot binnen de landsgrenzen beperkt.

Tot zover een korte schets van de reikwijdte van de bijdrage 
aan de bevordering van de kwaliteit van het ruimtelijk ontwerp 
door Archiprix, tenslotte nog enige noties met betrekking tot 
de kwaliteit van de activiteiten van Archiprix zelf. In al onze 
activiteiten streven we naar het hoogst mogelijke niveau. 
Dat begint bij de selectie van de beste afstudeerplannen en 
daarmee van de meest talentvolle aankomende ontwerpers. 
De reflectie op de selectie geschiedt door een met zorg 
samengestelde onafhankelijke jury, Archiprix verzorgt de 
presentatie van de verantwoording middels de publicatie van 
het juryrapport. Daarnaast verzorgt Archiprix de presentatie 
van het door de opleidingen geselecteerde afstudeerwerk door 
middel van verschillende media. Elke publicatie van de natio-
nale Archiprix wordt ontworpen door een andere beginnende 

6. Reflectie op de criteria van de regeling 
vierjarige instellingssubsidie
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talentvolle grafisch ontwerper. Dat leidde tot een bijzonder 
interessante reeks boeken. De websites zijn zo ingericht dat al 
het geselecteerde afstudeerwerk zo goed mogelijk inhoudelijk 
ontsloten wordt, daarin is Archiprix absoluut toonaangevend. 
De websites worden voortdurend aangepast aan de nieuwste 
mogelijkheden. Archiprix biedt toegang tot het mondiale veld 
van ontwerpopleidingen met de meest uitgebreide database 
ter wereld. Deze wordt steeds geactualiseerd en telt meer dan 
1800 opleidingen uit 140 landen. De films die Archiprix maakt, 
of het nu gaat om de documentaires of de planpresentaties 
door deelnemers zijn van een hoog niveau. Een ander voorbeeld 
vormen de workshops die Archiprix organiseert voor de 
deelnemers aan de Archiprix International. Die zijn een begrip 
in het veld geworden en ze tonen op overtuigende wijze aan 
dat aankomende talentvolle ontwerpers vanuit de hele wereld 
gezamenlijk in korte tijd inspirerende ruimtelijke ideeën kunnen 
ontwikkelen voor actuele opgaven die een globale relevantie 
hebben. Juist door de verschillen in achtergrond en de 
diversiteit van de deelnemersgroep worden in de workshops 
bijzondere oplossingen ontwikkeld.

B - STIMULEREN VAN EXPERIMENT EN 
    ONDERZOEK, VERNIEUWING
Archiprix presenteert het beste afstudeerwerk van Nederland 
en het beste afstudeerwerk vanuit de hele wereld. Het werk 
op zich bevat een schat aan vernieuwende experimentele 
ontwerpvoorstellen en ontwerpend onderzoek. Alleen al het 
toegankelijk maken van deze afstudeerprojecten stimuleert 
het experiment en nader onderzoek. De ontwerpers van het 
afstudeerwerk hebben tijdens hun afstuderen veel kennis 
opgebouwd rond het thema van hun afstuderen, waardoor 
ze als expert kunnen worden ingezet bij de uitwerking van 
opgaven die inhoudelijk verwant zijn aan hun afstuderen. 

Tenslotte  stimuleert Archiprix experiment en onderzoek door 
actuele, concrete ontwerpopgaven voor te leggen aan Archiprix 
deelnemers en door workshops te organiseren waarbij ’s 
werelds beste afstudeerders samen werken aan relevante 
ontwerpopgaven.

C - BEVORDEREN VAN TALENTONTWIKKELING
Talentscouting en vervolgens het stimuleren van de entree 
in de beroepspraktijk van het gescoute talent behoort tot 
de ‘core business’ van Archiprix. De scouting gebeurt door 
de opleidingen. Zij selecteren hun beste afstudeerwerk voor 
deelname aan de Archiprix. Daarmee worden de ontwerpers 
van het geselecteerde afstudeerwerk gescout op de best 
mogelijke manier, namelijk door de docenten die kennis hebben 
van de inhoudelijke kwaliteit van hun werk. Het is bovendien 
het vroegste moment, vlak voor de start van hun professionele 
carrière. Archiprix zet zich er vervolgens voor in dat de kansen 
voor deze talentvolle ontwerpers om hun talenten verder 
kunnen ontwikkelen toenemen.

D - BEVORDEREN VAN EEN GEZONDE EN 
    VERNIEUWENDE ONTWERPINFRASTRUCTUUR
Met haar activiteiten op het raakvlak van onderwijs en de 
beroepspraktijk draagt Archiprix bij aan het bevorderen van 
een gezonde en vernieuwende ontwerpinfrastructuur. De 
instroom van de beste jonge talenten heeft een stimulerende 
invloed op de beroepspraktijk. Met elke editie introduceert 
Archiprix een nieuwe lichting ontwerpers die, zoals onze 
40-jarige geschiedenis inmiddels leert, een substantiële en 
verfrissende bijdrage levert aan de ontwerppraktijk. Zowel 
vakinhoudelijk, vaak vanuit de kennis die is opgedaan met het 
afstudeerproject, maar soms ook qua werkwijze. Zo ontstond 
‘the cloud collective’ vanuit de opgave die Archiprix samen met 

‘Archiprix is very 
valuable for the 
development of the 
architecture field as 
it showcases a range 
of completely different 
innovative projects to 
the world, all of them 
have great value. 
Many of the works are 
unconventional and 
experimental. Archiprix is 
a great stepping stone 
for young designers 
to pursue their own 
direction, broadening 
the palette of the 
professional field.

Archiprix event is a great 
opportunity to meet 
designers from opposite 
parts of the world 
and explore diverse 
approaches towards 
architecture culture 
by different schools. 
To me, participation 
in Archiprix Chile 2019 
was one of the most 
important experiences in 
my career, which made 
me question my values 
and perceptions, making 
me a more careful 
thoughtful architect and 
designer.’

LESIA TOPOLNYK Winnaar 
Archiprix Nederland 2019, 
& Archiprix International 2019
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THE FINALE
The Lullaby 4 min. 30 s. 
The Finale: Part 1 2 min. 30s. 
The Finale: Part 2 1 min. 0s.

THE DANCE OF THE FIREBIRD 
Intro: The Descent 4 min. 30 s. 
Dance of the Firebird 0 min. 30 s. 
Variations of the Firebird 3 min. 0 s. 
Round Dance of the Princess 4 min. 0 s.

A WALK AROUND MUSIC THE SALT MINE SENSORIUM OF DETROIT 
BY HANNAH LASOTA - THE PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY, H. CAMPBELL AND ELEANOR R. STUCKEMAN 
SCHOOL OF ARCHITECTURE AND LANDSCAPE ARCHITECTURE Located in subterranean Detroit, The 
Sensorium utilizes the architectural materials of texture, scale, vibration, light, shadow and spatial 
sequencing — translated from the musical notation of The Firebird, by composer Igor Stravinsky, to 
evoke motion and elicit emotion. Through a holistic synesthetic experience, the visitor sees sound, 
touches the rhythm of dance, listens to geometry, and walks around music. (PARTICIPANTS FAVOURITE 

ARCHIPRIX INTERNATIONAL 2019) ARCHIPRIX VIDEO ABOUT THE PROJECT

https://vimeo.com/212725591
https://vimeo.com/212725591
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een woningcorporatie formuleerde voor de ontwikkeling van het 
Polaroid terrein in Enschede. Dit ‘anonieme ontwerpcollectief’ 
pakt in wisselende samenstelling opgaven aan.

E - ONDERSTEUNEN VAN REFLECTIE EN DEBAT
De onder a genoemde inzet van een onafhankelijke jury door 
Archiprix genereert een wezenlijke inhoudelijke discussie over 
de kwaliteit van het afstudeerwerk en over de relevantie van 
de aard van de opgaven die in het beste afstudeerwerk aan de 
orde gesteld worden. Daarnaast draagt het afstudeerwerk zelf 
bij aan reflectie en debat. Dit geldt vooral voor de polemische 
plannen die in elke editie vertegenwoordigd zijn. Archiprix zet 
zich er voor in om dergelijke plannen op de juiste plaatsen on-
der de aandacht te brengen. Bij grote publieksevenementen als 
bijvoorbeeld de architectuurbiënnale, maar ook bij specifieke 
doelgroepen. Zoals een nieuwe formule voor het huisvesten 
van hulpbehoevende ouderen in de zorgsector en nieuwe 
inclusieve woonconcepten bij ontwikkelaars. Initiatiefnemers 
steken ook zelf hun licht op door voorbeelden van oplossingen 
voor opgaven die vergelijkbaar zijn met de opgave waar zij voor 
staan op te zoeken op onze websites of in onze publicaties.  

F - BEVORDEREN VAN ONTWERPKRACHT BIJ 
    GROTE MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN, 
    INCLUSIEF ERFGOEDOPGAVEN
Vanwege hun grote talent, actuele kennis, hun idealisme en 
bevlogenheid zijn  Archiprix deelnemers bij uitstek geschikt om 
een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van vernieuwende 
ruimtelijke oplossingen voor allerhande relevante opgaven 
waaronder niet in de laatste plaats grote maatschappelijke 
opgaven en ook erfgoed in herbestemmingsopgaven.
In de praktijk gebeurt het al zeer regelmatig dat Archiprix deel-
nemers hiervoor worden gevraagd. Zo nodigde het College van 

Rijksadviseurs Archiprix deelnemers uit wiens afstudeerproject 
gerelateerd was aan de ‘agenda voor de toekomst van Neder-
land’. Deze ontwerpers kregen de opdracht om het thema van 
hun afstuderen verder uit te werken in het licht van de agenda.
Thema’s die in ruime mate aan de orde komen in het afstu-
deerwerk zijn onder meer nieuwe vormen van huisvesting, 
oplossingen voor een inclusieve samenleving, circulariteit, 
energietransitie, (stads)landbouw, zeespiegelstijging et cetera. 
Het afstudeerwerk beslaat alle schaalniveaus van architectuur 
via stedenbouw t/m landschapsarchitectuur hetgeen betekent 
dat de hele bebouwde en onbebouwde ruimte wordt bestreken.  

G - VERSTERKEN VAN DE INTERNATIONALE 
    POSITIE VAN DE ONTWERPDISCIPLINES
De Archiprix International en de Archiprix Nederland worden 
beschouwd als de meest prestigieuze afstudeerprijzen op het 
terrein van de architectuur, stedenbouw en landschapsarchitec-
tuur, respectievelijk ter wereld en in Nederland. Daarmee plaatst 
Archiprix en ook Nederland zich in het centrum van het netwerk 
van opleidingen en aankomende talentvolle ontwerpers. Door 
zowel de opleidingen, als het excellente afstudeerwerk als de 
meest talentvolle ontwerpers een podium te bieden wordt de 
internationale positie van de ontwerpdisciplines versterkt.

PARTICIPATIE Archiprix stimuleert de participatie van 
getalenteerde ontwerpers door ze te introduceren in de be-
roepspraktijk, ongeacht hun verdere achtergrond. Vooral in de 
Archiprix International zijn de verschillen tussen de deelnemers 
groot. We bieden alle deelnemers aanknopingspunten, zowel 
door hun afstudeerwerk te presenteren als ze in contact te 
brengen met hun collega’s uit de hele wereld. Dat netwerk 
blijkt voor veel deelnemers aan de workshops van belang voor 
de ontwikkeling van hun carrière.
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De ‘basisinfrastructuur’ van Archiprix bestaat uit 
een aantal activiteiten die elke editie terugkeren. 
Er wordt voortdurend gezocht naar verbetering en 
actualisering van de onderdelen. 

ARCHIPRIX NEDERLAND De jaarlijkse nationale Archiprix 
wordt al 40 jaar georganiseerd en groeide in die periode uit tot 
een erkend instituut binnen de Nederlandse architectuur-, steden-
bouw- en landschapsarchitectuursector. Archiprix stimuleert de 
introductie van het aankomende toptalent in de beroepspraktijk 
teneinde dit toptalent een goede start op leidinggevend en crea-
tief niveau in de beroepspraktijk te bezorgen. Ze maakt het reser-
voir van jonge talentvolle ontwerpers toegankelijk voor opdracht-
gevers en geeft met haar activiteiten een impuls aan de kwaliteit 
van het vakgebied. Daartoe organiseert Archiprix jaarlijks de jury-
beoordeling, prijsuitreiking, reizende tentoonstelling, website en 
de publicatie in boekvorm (uitgegeven bij nai010-publishers) van 
het beste afstudeerwerk van de Nederlandse ontwerpopleidingen. 
In aanvulling daarop streeft Archiprix er naar om de deelnemers 
een interessante actuele ontwerpopgave aan te bieden in de vorm 
van een besloten prijsvraag of meervoudige opdracht.

DOELSTELLINGEN ARCHIPRIX NEDERLAND*
-  Het bevorderen van de instroom in de beroepspraktijk van 

talentvolle ontwerpers
-  Het bieden van een deskundig en onafhankelijk platform voor 

de beste afstudeerders op het gebied van de architectuur, 
stedenbouw en landschapsarchitectuur.

-  Het excellente afstudeerwerk voor iedereen toegankelijk 
maken en het daarmee de exposure geven die het verdient, ter 
inspiratie van een breed publiek.

-  De meest talentvolle jonge ontwerpers selecteren en 
presenteren

-  Opbouwen en onderhouden van een archief met afstudeerplan-
nen dat inzicht geeft in de state of the art van het nationale 
en het mondiale onderwijsveld 

-  Inzicht bieden in de trends in het onderwijs 
-  Het stimuleren van de kwaliteit van het ontwerponderwijs door 

de presentatie van inspirerende afstudeerprojecten
-  Het bevorderen van de discussie met betrekking tot de inhoud 

en de kwaliteit van het ontwerponderwijs in Nederland.
-  Het bieden van een wervend podium aan de Nederlandse 

ontwerpopleidingen waarop zij zich in binnen- en buitenland 
kunnen presenteren.

*  de doelstellingen hebben betrekking op de disciplines van de architectuur, 
stedenbouw en landschapsarchitectuur. 

DOEL SELECTIE BIJ DE OPLEIDINGEN
-  Selecteren van de beste afstudeerplannen voor deelname 

aan Archiprix.
-  Evaluatie van een studiejaar.
-  Stimuleren van de discussie met betrekking tot de kwaliteit 

van het onderwijs door de direct betrokkenen.

De Nederlandse ontwerpopleidingen op het gebied van de archi-
tectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur selecteren jaar-
lijks hun beste afstudeerplannen voor deelname aan de Archiprix. 
De verantwoordelijkheid voor deze selectie ligt bij de opleidin-
gen omdat daar het beste inzicht bestaat in de kwaliteit van 
de plannen. Elke opleiding kan afhankelijk van haar grootte één 
tot negen plannen insturen. Voor de edities van 2019 en 2020 
kunnen de zes masteropleidingen interieurarchitectuur in totaal 
3 plannen inzenden. Mede op basis van het juryoordeel wordt 
dit experiment daarna geëvalueerd. Op grond van de evaluatie 
besluit het bestuur of de deelname van de interieurarchitectuur 
opleidingen wordt gecontinueerd. 

7. Activiteitenoverzicht
‘Before hosting the 
Archiprix at MIT in 2011, 
I served as the advisor 
of two Italian students 
from Venice for their 
graduation work. Their 
project concerned the 
urban fabric in Beijing, 
was submitted to 
Archiprix, and received 
a prize.  Encouraged 
by the recognition, the 
two came to Beijing 
to establish their own 
practice after receiving 
the degrees. With these 
two encounters, I came 
to realize Archiprix 
is all about creating 
a dynamic platform 
for the students and 
faculty from architecture 
schools around the 
world to compare notes, 
exchange ideas, and 
collaborate with each 
other. For the young 
architects-soon-to-be 
especially, I believe it is 
an excellent experience 
to have your work 
put out there on an 
international stage 
and get an idea where 
you are before the 
graduation.’ 

YUNG HO CHANG
Former Head of the 
Department of Architecture 
at MIT, co-organizer Archiprix 
International 2011, jury 2011
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FACTS & FIGURES OPLEIDINGEN: 9 opleidingen selecteren 
jaarlijks hun beste afstudeerplannen. Daarbij zijn betrokken: 
9 selectiecommissies van gemiddeld 5 personen, in totaal ± 
45 docenten aangevuld met externe leden. Ten behoeve van 
de voorselectie vinden 9 afstudeertentoonstellingen bij de 
opleidingen plaats waarop in totaal ± 125 afstudeerplannen 
worden gepresenteerd. Bij de bekendmaking van de voor 
deelname aan de Archiprix geselecteerde afstudeerplannen 
vindt bij de 9 opleidingen een activiteit plaats waarbij de 
kwaliteit van de afstudeerplannen wordt besproken met de 
onderwijsgemeenschap. Bij de edities 2019 en 2020 zijn ook 
de zes masteropleidingen interieurarchitectuur betrokken die 
gezamenlijk 3 plannen indienden.

Evaluatie: Deze selectie groeide de laatste jaren uit tot een 
belangrijk evenement binnen de verschillende opleidingen, 
waardoor het gestelde doel steeds beter bereikt wordt.
Beleid 2021-2024: Verder stimuleren en faciliteren van de 
selectie bij de opleidingen.

DOEL JURYBEOORDELING
-  Verkrijgen van een onafhankelijk kwalitatief oordeel over de 

beste afstudeerplannen van de ontwerpopleidingen.
-  De opleidingen in een competitief verband brengen.
-  Creëren van de basis voor de discussie met betrekking tot 

de kwaliteit van het onderwijs zowel binnen de opleidingen 
als openbaar in de (vak)pers.

-  Beoordelen van elk ingediend plan op inhoudelijke aspecten.
-  Toekennen van prijzen en/of eervolle vermeldingen.
-  Signaleren en bespreken van algemene trends.

Het Archiprix bestuur stelt elk jaar met zorg een andere, 
onafhankelijke jury samen. Het juryrapport wordt integraal 
gepubliceerd in de jaarlijkse publicatie. De jurering geschiedt 
in twee ronden met enige dagen tussenruimte waarin de 

plantoelichtingen onder de juryleden worden verdeeld ter 
nadere bestudering. De juryleden doen hun werk pro deo.

FACTS & FIGURES JURYSAMENSTELLING 2020: Frans Bevers, Ira 
Koers, Mascha Onderwater, Merel Pit, Jeroen Zuidgeest, 2019: 
Marieke Berkers, Harro de Jong, Donna van Milligen Bielke, 
Jasper Nijveldt, Eline Strijkers. 2018: Lilith van Assem, Marco 
Broekman, Albert Herder, Véronique Patteeuw, Philomene van 
der Vliet. 2017:  Andy van den Dobbelsteen, Karen de Groot, 
Frank Havermans, Caro van de Venne, Daan Zandbelt. 2016: 
Vibeke Gieskes, Bianca Seekles, Jan-Willem ter Steege, Anouk 
Vogel, Jeroen de Willigen. 2015: Peter Defesche, Steven Delva, 
Boris Hocks, Michelle Provoost, Oana Rades. 2014: Floris 
Alkemade, Tom Avermaete, Riëtte Bosch, Hans van der Heijden, 
Saline Verhoeven. 2013: Helena Casanova, Patrick Mc Cabe, 
Marnix van der Meer, Arthur Wortmann, Enno Zuidema. 2012: 
Alex van de Beld, Mels Crouwel, Arjan Klok, Lara Schrijver, 
Eric-Jan Pleijster. 2011: René Boomkens, Nikol Dietz, Rob 
Hootsmans, Christian Kieckens, Gert Urhahn. 2010: Wim van 
den Bergh, Nanne de Ru, Marinke Steenhuis, Berno Strootman, 
Wouter Veldhuis. 2009: Haiko Meijer, Arjen Oosterman, Miranda 
Reitsma, Ronald Rietveld, Max Risselada. 2008: Yttje Feddes, 
Albert Fien, Marlies Rohmer, Ed Taverne, Robert Winkel. 2007: 
Ruurd Gietema, Sylvia Karres, Madeleine Maaskant, Koen Ot-
tenheym, Herman Zeinstra. 2006: Jan Benthem, Hilde de Boer, 
Jacob van Rijs, Marieke Timmermans, Pieter van Wesemael. 
2005: Juliette Bekkering, Marie-Hélène Cornips, Aglaée Degros, 
Frits van Dongen, Maike van Stiphout. 2004: Felix Claus, Stefan 
Gall, Berdie Olthof, Vincent van Rossem, Carel Weeber. 2003: 
Bernard Colenbrander , Dick van Gameren, Adriaan Geuze, Marti-
ne de Maesseneer, Tjerk Ruimschotel. 2002: Paul van Beek, Roy 
Bijhouwer, Jacq. de Brouwer, Winka Dubbeldam, Harm Tilman. 
2001: Herman Hertzberger, Hilde Heynen, Martin Knuyt, Michiel 
Riedijk , Ton Schaap. 2000: Eelco Hooftman, Liesbeth van der 
Pol, Anna Vos, Moshé Zwarts. 1999: Els Beth, Herman de Kovel, 
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Lodewijk van Nieuwenhuijze, Bob van Reeth, Ann van Sevenant. 
1998: Dirk van den Heuvel, Francine Houben, Richard Koek, 
Jurjen van der Meer, Christian Zalm. 1997: Maurits de Hoog, 
Maarten Kloos, Kees Christiaanse, Rob van Leeuwen, Margreet 
Duinker. 1996: Hans van Beek, Thomas van Leeuwen, Jaap 
van den Bout, Eric Luiten, Rudy Uytenhaak. 1994: Wiel Arets, 
Maarten Schmitt, Dirk Sijmons, Ole Bouman, Erna van Sambeek. 
1993: David Louwerse, Joost Schrijnen, Janny Rodermond, Vera 
Yanovshtchinsky, Frank Wintermans. 1992: Sabien de Kleijn, Jan 
Pesman, Lodewijk Baljon, Wessel Reinink, Mariet Schoenmakers. 
1991: Gerrie Andela, Erick van Egeraat, Hans van der Made, 
Vibeke Scheffener, Pi de Bruijn. 1990: Dolf Dobbelaar, Anneke 
Nauta, Frits Palmboom, Sjoerd Soeters, Auke van der Woud. 
1989: Paul Achterberg, Ben Loerakker, Jürgen Rosemann, Hen-
co Bekkering, Gerard van Zeijl. 1988: Ashok Bhalotra, Manfred 
Bock, Arie Hagoort, Marianne van Lidth de Jeude, Wytze Patijn. 
1987: Alle Hosper, Teun Koolhaas, Ben Rebel, Koen van Velsen, 
Fons Verheijen. 1986: Henk de Boer, Gerard van Otterloo, Gerrit 
Smienk, Arne van Herk, Arie Graafland. 1985: Tjakko Hazewinkel, 
Jan Heeling, Jan de Heer, Theo Steemers, Hans Warnau. 1984: 
Hubert de Boer, Hans van Dijk, Frans Gijsbers, Hans Tupker, Hel-
ga Fassbinder. 1980-83: Dick Apon, F.J. Zandvoort, Stanislaus 
von Moos, Cornelis van de Ven, Klaus Vollmer, Guus Franken, 
Joost Meuwissen, A. Mulder, Kees Rijnboutt, Michael van Gessel, 
Paul de Ley, Pieter Mulder, Frans van der Werf. 1979: Dick Apon, 
Hubert de Boer, Tjeerd Boersma, H.O. Eckhard.

Evaluatie: De doelstellingen worden gerealiseerd.
Beleid 2021-2024: Voortzetten staande beleid.

DOEL PRIJSUITREIKING
-  Aandacht vestigen op de nieuwe generatie talentvolle 

ontwerpers.
-  De nieuwe generatie de gelegenheid bieden zichzelf te 

presenteren.

-  Feestelijke, publieke presentatie nieuwe ronde.
-  Verstevigen van het netwerk door het met elkaar in contact 

brengen van de verschillende betrokkenen bij Archiprix: deel-
nemers, opdrachtgevers, docenten, pers en andere relaties.

Het programma is geheel gericht op het presenteren en 
bediscussiëren van de deelnemende plannen. Aan de hand 
van de thema’s die de jury signaleerde bij de beoordeling 
wordt een aantal deelnemende plannen geselecteerd die 
vervolgens met de ontwerpers besproken worden. De prijs-
winnaars en de ontwerpers van de plannen die een eervolle 
vermelding kregen krijgen de gelegenheid om hun plan te 
presenteren.

FACTS & FIGURES ARCHIPRIX WINNAARS: 2019: Devant Asawla, 
Lesia Topolnyk, Serah-Ingrid Calitz, Stijn Lanters, Iruma 
Rodriguez Hernández, Goda Verikaite. 2018: Jesper Baltussen, 
Barbara Prezelj, Jeroen Brosky, Arianna Fornasiero, Mirte van 
Laarhoven, Loed Stolte, Paolo Turconi. 2017: Ellen Rouwendal, 
Laura Strähle, Anneloes de Koff, Laura Langridge, Giel Sengers. 
2016: Katarzyna Nowak, Milad Pallesh, Yuka Yoshida, Frances-
co Apostoli, Bram van Kaathoven, Hannah Schubert. 2015: 
Ivar van der Zwan, Francesca Rizzetto, Abdessamed Azarfane, 
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Gerald Mulder. 2014: Filippo Maria Doria, Jonas Papenborg, 
Remco van der Togt, Claire Laeremans, Bob L‘Herminez. 2013: 
Tara Steenvoorden, Niels Groeneveld, Jasper Nijveldt, Ricky 
Rijkenberg. 2012: Ard Hoksbergen, Inge Kersten, Froukje 
van de Klundert, Jorrit Noordhuizen, Herman Zonderland, 
Martijn Schlatmann, Kim Verhoeven. 2011: Jan Martijn Eekhof, 
Thorsten Schneider, Miranda Schut, Ilse Verwer, Wytske van 
der Veen, Thomas van Nus, Negar Sanaan Bensi. 2010: Jeroen 
Atteveld, Monique Sperling, Fleur Muris, Paul Verhoeven, Zineb 
Seghrouchni. 2009: Dingeman Deijs, Simone Pizzagalli, Servie 
Boetzkes, Derk van der Velden. 2008: Ruud Smeelen, Sander 
Lap, Anne Seghers, Shany Barath, Gary Freedman, Iwan 
Westerveen. 2007: Jochem Heijmans, Max Rink, Francisco 
Adão da Fonseca, Saša Rađenović, Marjolijn Guldemond, 
Francesco Marullo, Ivonne de Nood. 2006: Seth de Rooij, Jan 
Hendrik Bos, Boris Hocks, Bas van Vlaenderen. 2005: Furkan 
Kose, Theo Reitsema, Petra van de Ven. 2004: Mark van Beest, 
Robert Verrijt, Ronald Rietveld. 2003: Maarten Terryn, Daniel 
Casas Valle, Pim Pompen, Peter Masselink, Hiske Wegman, 
Delano Richardson, Piotr Poniatowski, Yuri Werner. 2002: 
Harm Timmermans, Rob Willemse, William Veerbeek, Ingeborg 
Thoral. 2001: Angie Abbink, Marten de Jong, Gert Anninga, 
Hans van Loon, Eddy Verbeek , Marco Visser, Hanneke van Wel. 
2000: Bart Reuser, Marijn Schenk, Jaco Woltjer, Roosmarie 
Carree, Isabelle Krier, Julietta Zanders. 1999: Henk Korteweg 
, Caspar Slijpen, Jonas Strous, Ellen Marcusse, Marc Polman. 
1998: Jolai van der Vegt, Fenna Haakma Wagenaar, Patrick 
Meijers, Hans Moor, Joost Glissenaar, Hedwig Crooijmans, 
Jan Roozenbeek, Annemieke Diekman. 1997: Nikol Dietz, 
Maarten van der Velde, Alies Rommerts, Peter Keijsers, Karel 
van Eijken, Nadia Jellouli-Guachati, Gerrit-Jan van Rijswijk. 
1996: Janneke Bierman , Robbert de Koning, Kamiel Klaasse, 
Pieter Bannenberg. 1994: Emiel Lamers, Marieke Timmermans, 
Pascal Grosfeld, Christoph Grafe, Rik van Dolderen, Floris le 
Conge Kleyn. 1993: Gerard van Heel, Jan Bruyn, Piet Goud, 

Katrien Prak. 1992: Laurens Jan ten Kate, Patrick Fransen, 
Jeroen Hoorn, Frits van Loon, Berrie van Elderen, Martin Kleine 
Schaars, Harmen Otto van de Wal. 1991: Marie-José Rijnvos, 
Roemer van Toorn, Liesbeth Janson, Jos Kramer, Caroline Ste-
gewerns, Peter de Ruyter, Edwin van der Hoeven, Maaike Bos, 
Teo Bähler, Richard Hendriksen, Gery van Heesch. 1990: Bjarne 
Mastenbroek, Annemariken Hilberink, Winka Dubbeldam, Jacob 
van Rijs, Ronno Honingh, Michiel Riedijk & Juliette Bekkering. 
1989: Lars Spuybroek, Jurriaan van Stigt, Jan van der Veen, 
Ralph Hendrikx, Reinier Nijland, Dick van Gameren. 1988: Erik 
Knippers, Liesbeth van der Pol. 1987: Henk Meijer, Lody Trap, 
Pauline Koppen. 1986: Jozef Harten, Albert van den Brink, Ad 
van Aert, René van Zuuk. 1985: Sjoerd Cusveller, Paul Meeu-
wisse, Ady Steketee, Annette Marx. 1984: Freek Riem, Dirk van 
As, Guido Swart. 1983: Wim van den Bergh, Louis Dams, Chris 
de Weijer, Marc van Leent. 1982: Frank van der Linden, Henk 
Engel, Paul de Vroom, Dolf Dobbelaar. 1981: Johan Kappetein, 
Hans Claessens, Rob van Gemert. 1980: Paul Kalkhoven, Hans 
van Heeswijk, René Jacobs, Stan Cornips, Theo Wisman, Hans 
de Gruil. 1979: Gert-Jan Hendriks, Kees Hund, Aitse van den 
Bos, Joep Habets, Henk Mihl, Leon Thier, Bouke Verhaagen. 
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Het aantal bezoekers van de prijsuitreiking is gemiddeld ruim 
300. Elk jaar wordt een andere, voor het vakgebied interessan-
te locatie gekozen. 

Evaluatie: Het versterken van de focus op de deelnemende 
plannen en de ontwerpers heeft het programma van de 
prijsuitreiking interessanter gemaakt.

BELEID 2021-2024: Voortzetting van het bestaande beleid 
om de plannen én de ontwerpers zo goed mogelijk voor het 
voetlicht te brengen. In 2020 is de voorgenomen prijsuitreiking 
in het door Archiprix winnaars ontworpen Forum complex in 
Groningen door de Corona maatregelen gecanceld. Dit is een 
van de weinige publieke activiteiten van Archiprix waar enkele 
honderden mensen tegelijkertijd aanwezig zijn. We gaan voor 
2020 een online variant realiseren. Voor de toekomst is het de 
vraag hoe de omstandigheden rond het virus zullen zijn. Afhan-
kelijk daarvan gaan we het bestaande format weer oppakken, 
dan wel een passend alternatief ontwikkelen.

DOEL PUBLICATIE 
-  Brede en blijvende presentatie van het aankomend ontwerp-

talent in binnen- en buitenland.
-  Promotie van de individuele deelnemers (die het boek kunnen 

gebruiken in hun portofolio).
-  Presentatie van het beste afstudeerwerk van de Nederland-

se ontwerpopleidingen.
-  Bieden van een uitgangspunt voor de discussie over de 

kwaliteit van en de tendensen binnen de opleidingen.
-  Opbouwen van een reeks die de ontwikkeling van het Neder-

landse ontwerponderwijs zichtbaar maakt.

Het boek bevat de presentatie van alle deelnemende plannen en 
de integrale weergave van het juryrapport. Het is volledig twee-
talig, dit om laagdrempelig het nationale publiek te bedienen en 

daarnaast een internationaal publiek te bereiken (ongeveer de 
helft van de oplage wordt in het buitenland verkocht).

FACTS & FIGURES: 

- Oplage 1200 exemplaren;
- Inhoud: planpresentaties alle 27-30 deelnemende projecten, 

integrale weergave van het juryrapport, contactgegevens 
deelnemers; 

- Frequentie: jaarlijks

Archiprix geeft elk jaar een andere aankomende talentvolle 
grafisch ontwerper de opdracht om het boek vorm te geven. Dit 
om de reeks fris te houden, onze doelstelling (stimuleren van 
de start in de beroepspraktijk van talentvolle jonge ontwerpers) 
ook toe te passen op het grafisch ontwerp van het boek. Sinds 
het eerste boek in 1992 ontwierpen de volgende grafisch 
ontwerpers het Archiprix boek: 1992 Yvo Zijlstra, 1993 Kees 
Hubers, 1994 Simon Davies, 1996 Nikki Gonnissen & Thomas 
Widdershoven (later Thonik), 1997 Fred Inklaar, 1998 Jeroen 
Peetoom, 1999 75B, 2000 Joost Grootens, 2001 Maureen 
Mooren & Daniël van der Velden, 2002 Ben Laloua, 2003 Minke 
Themans, 2004 Michaël Snitker, 2005 Julie Joliat, 2006 Hansje 
van Halem, 2007 Linda Swaap (Accu grafisch ontwerpers), 
2008 Maaike Molenkamp & Alfons Hooikaas, 2009 Ingeborg 
Scheffers, 2010 Annemarie van den Berg, 2011 Cobbenhagen-
Hendriksen, 2012 HallerBrun, 2013 Arthur Roeloffzen, 2014 
Femke Herregraven en Nina Støttrup Larsen, 2015 Rozemarijn 
Koopmans, 2016 Jakub Straka, 2017 De Vormforensen, 2018 
Titus Knegtel, 2019 Team Thursday, 2020 Kai Udema.

Evaluatie: Het boek verwierf zich in de afgelopen jaren een 
onmisbare plaats binnen de activiteiten van Archiprix. De 
formule leidde tot een veelkleurige reeks publicaties waaraan 
de geest van de tijd niet alleen uit de inhoud maar ook aan 
de vorm afleesbaar is.

‘Archiprix International 
has created a 
wonderful network of 
spatial design schools, 
spread over the six 
continents. Its role as 
a platform for young 
designers to exchange 
ideas and to inspire 
students all over the 
world is of the highest 
importance.’

DICK VAN GAMEREN 
Dean Faculty of 
Architecture TU-Delft, 
board member of Archiprix, 
jury Archiprix Nederland 
2003, eervolle vermelding 
Archiprix Nederland 1989.
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BELEID 2021-2024: De boekformule wordt gehandhaafd. Het 
geredigeerde inhoudelijk materiaal wordt ook benut ten behoe-
ve van de website en de reizende tentoonstelling.

DOEL REIZENDE TENTOONSTELLING 
EN BEGELEIDEND PROGRAMMA
-  Gerichte presentatie van het Nederlandse ontwerponderwijs 

in binnen- en buitenland.
-  De deelnemende ontwerpers gelegenheid geven hun ten-

toongestelde werk te presenteren.
-  Studenten interesseren in en betrekken bij de activiteiten 

van Archiprix.

De tentoonstelling bestaat uit de integrale presentatie van alle 
ingezonden plannen, inclusief vele schitterende maquettes.

FACTS & FIGURES: 2012: Archiprix 2011: 25 t/m 27 januari Gevel 
2012, Ahoy Rotterdam. Bezoekers gevel2012: ±9500. 20 febru-
ari t/m 9 maart 2012 faculteit bouwkunde van de TU-Delft; van 
23 juni t/m 31 augustus, in Vertigo TU/e campus (Den Dolech 
2), Eindhoven. 2013: 11 februari t/m 8 maart 2013 faculteit 
bouwkunde van de TU-Delft; 2 juli t/m 1 september Het Nieuwe 
Instituut, Museumpark 25, Rotterdam. 2014: 22 januari t/m 

24 januari 2014 Gevelbeurs Ahoy Rotterdam; 10 februari t/m 
7 maart 2014 faculteit bouwkunde van de TU-Delft; 22 en 
23 juni Stadskantoor Utrecht, 27 juni t/m 31 augustus Het 
Nieuwe Instituut, Museumpark 25, Rotterdam; 28 november 
Tolhuistuin Amsterdam op de Manifestatie Hitte in de Delta. 
2015: 17 februari – 11 maart faculteit bouwkunde van de TU-
Delft; 20 en 21 juni Grootlab Amsterdam. 2016: 17 februari – 11 
maart faculteit bouwkunde van de TU-Delft; 18 maart -15 april 
Artez onderlangs 9 Arnhem; 11 juni – 3 juli Timmerhuis passage 
Rotterdam; 22 oktober – 4 november Plaza Vertigo TU/e in het 
kader van Dutch Design Week. 2017: 23 februari – 24 maart 
faculteit bouwkunde van de TU-Delft; 17 – 18 juni Koepelgevan-
genis Haarlem; 13 – 29 oktober Plaza Vertigo TU/e in het kader 
van Dutch Design Week, 4 – 20 december Maastricht Academy 
of Fine Arts & Design Maastricht. 2018: 28 februari – 23 maart 
faculteit bouwkunde van de TU-Delft; 2 – 3 juni Wagenmakerij 
Tilburg; 20 september – 15 november Plaza Vertigo TU/e in het 
kader van Dutch Design Week. 2019: 27 februari – 21 maart 
faculteit bouwkunde van de TU-Delft; 18 – 23 juni Marineter-
rein Amsterdam; 19 – 27 oktober Plaza Vertigo TU/e in het 
kader van Dutch Design Week. 2020: 17 februari – 12 maart 
faculteit bouwkunde van de TU-Delft.

Evaluatie: De voorgenomen intensivering is goed geslaagd. 
Sinds 2016 wordt de Archiprix tentoonstelling gepresenteerd 
in het kader van de Dutch Design Week in het gebouw 
van de faculteit bouwkunde van de TU/Eindhoven. Dit is 
een inspirerende combinatie. De tentoonstelling krijgt veel 
publiciteit. De ontwerper van het winnende Archiprix plan 
ontwerpt steeds een origineel object voor op het dak van 
een taxi van de Dutch Design Rides. Een belangrijk element 
uit het tentoonstellingsprogramma was de structurele 
samenwerking met het NAi waar de tentoonstelling elke 
zomer gepresenteerd werd. Deze draad wordt weer opgepakt 
met Het Nieuwe Instituut. Vanwege de lock-down in verband 
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met de corona crisis kan de geplande tentoonstelling in het 
Forum in Groningen niet doorgaan.

BELEID 2021-2024: Voortzetten tentoonstellingsbeleid, de 
tentoonstelling presenteren binnen het ontwerponderwijs, HNI, 
DDW en op drukbezochte locaties zoals beurzen.

DOEL WEBSITE
-  Inhoudelijke presentatie van Nederlands beste afstudeer-

plannen
-  Brede presentatie van het aankomend ontwerptalent in 

binnen- en buitenland.
-  Promotie van de individuele deelnemers (eigen webpagina’s 

van deelnemers kunnen doorgelinkt worden vanuit hun 
Archiprix-pagina).

-  Presentatie van de resultaten van de Nederlandse ontwerpo-
pleidingen.

-  Opbouwen van een digitaal archief.
-  Presentatie van nieuwsberichten

FACTS & FIGURES: De site presenteert 444 plannen van 15 edi-
ties (2005 t/m 2019) Evaluatie: De website www.archiprix.nl 
is in de afgelopen periode volgens plan in een aantal stappen 
vernieuwd. De site staat nu op het punt dat de inhoudelijke 
planinformatie uitgebreider gepresenteerd kan worden onder 
meer met behulp van een zoekstructuur die de plannen 
inhoudelijk ontsluit op basis van meerdere projectkenmerken. 
Zo kan binnen de collectie gezocht worden naar plannen 
met specifieke kenmerken als schaal, functie, etc etc. Ook 
is er een nieuwsrubriek toegevoegd, de koppeling met social 
media wordt beter gefaciliteerd en het CMS van de website is 
zodanig opgezet dat het gekoppeld is aan de structuur van de 
Archiprix International zodat het CMS bovendien gebruikt kan 
worden door organisatoren van andere Archiprix initiatieven. 
Het wordt inmiddels gebruikt door de Archiprix Chili, Spanje, 

Rusland, Portugal, India, Central Europe, Italië, Indonesië en 
Duitsland. 

De vernieuwde site wordt in de periode 2021-2024 volledig 
operationeel.

Planpresentaties op www.archined.nl
Gemiddeld elke twee weken presenteert Archined uitgebreid 
één van de 27-30 deelnemende plannen. Alle plannen komen 
aan bod. Deze planpresentaties kunnen zich verheugen in een 
zeer grote belangstelling.

FACTS & FIGURES: 30.000 bezoeken per jaar.

Evaluatie: Deze samenwerking is voor beide partijen 
vruchtbaar: veel aandacht voor de Archiprix deelnemers en 
interessante content voor Archined.

BELEID 2021-2024: Deze samenwerking wordt voortgezet, 
waarbij de uitgebreide Archined presentaties gekoppeld 
worden aan de ArchiprixNL website.

OPDRACHTEN / WORKSHOPS
In aansluiting op de structurele basis van de jaarlijkse ronde 
ontplooit Archiprix initiatieven die een brug slaan naar de 
beroepspraktijk. Bij elke editie zoekt Archiprix een interes-
sante opgave in de plaats van de prijsuitreiking en biedt die 
in samenwerking met een lokale opdrachtgever aan aan de 
deelnemers van de betreffende editie. We zoeken liefst een 
complexe opgave waaraan de ontwerpers het best in een team 
met verschillende disciplines kunnen werken. De opgave moet 
liefst ook een actuele opgave betreffen, zodat alle betrokken 
ontwerpers nuttige kennis opdoen. We streven er naar dat 
de deelnemers met de beste ideeën bij de uitwerking van 
de opgave worden betrokken. Deelnemers die in een bureau 

www.archiprix.nl 

http://www.archiprix.nl
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werken kunnen de opgave meenemen in het bureau, mits 
de Archiprix deelnemer penvoerder blijft. De opdrachten en 
besloten prijsvragen worden door Bas van Vlaenderen geco-
ordineerd. Op incidentele basis wordt daarnaast bemiddeld 
voor opdrachtgevers en/of werkgevers die op zoek zijn naar 
beginnende talentvolle ontwerpers. Met organisatoren van 
hoogwaardige workshops werkt Archiprix samen door Archiprix 
deelnemers te interesseren voor de workshops. Dat biedt 
aankomend talent de mogelijkheid samen te werken en organi-
satoren kunnen met de beste afstudeerders de best mogelijke 
workshopresultaten bereiken. Aan initiatieven die van belang 
zijn voor de verdere ontwikkeling van het vakgebied werkt 
Archiprix actief mee. 

FACTS & FIGURES: 2011: Workshop Cappadocië waar de 4 
winnaars van de Archiprix 2011 samen met de winnaars van de 
Archiprix Turkije plannen maakten voor de toeristische infra-
structuur in Cappadocië. 2012: Workshop gevolgd door prijs-
vraag en opdracht voor alle deelnemers aan de Archiprix 2011 
met betrekking tot de ontwikkeling van het Polaroidterrein in 
Enschedé. In samenwerking met de gemeente Enschede en 
woningcorporaties Domijn en Ons Huis. 2012: ideeënprijsvraag 
Nomad Village in samenwerking met gemeente Eindhoven, 
Edhv, BrabantBiennale tentoonstelling in DutchDesignWeek. 
2013/2014: Ideeënprijsvraag Zomerhofkwartier Rotterdam, 
i.s.m. Havensteder, Stipo, Stichting Air. 2015: Ideeënprijsvraag 
Poort van Noord Amsterdam i.s.m. gemeente Amsterdam
2016: Ideeënprijsvraag ONSbank i.s.m. Het Instituut (opdracht-
gever), Architectuur Lokaal. 2019: Dag van de Jonge Ontwer-
per, in samenwerking met PEP, ARCAM en BNA worden aanko-
mende ontwerpers, waaronder Archiprix deelnemers in contact 
gebracht met opdrachtgevers die hen een case voorleggen. 
2018/2019/2020: Meervoudige opdracht Makersdistrict M4H 
Rotterdam ism stadsontwikkeling gemeente Rotterdam.

Evaluatie: Dit beleid is belangrijk voor het perspectief van de 
jonge talentvolle ontwerpers die Archiprix presenteert en te-
vens voor de versterking van het onderlinge netwerk van jonge 
talentvolle ontwerpers. De laatste jaren werd er veel gebouwd 
en hadden de meeste Archiprix deelnemers volop werk. De 
uitdaging was voor ons om de opgave extra interessant te 
maken. In de jaren daarvoor, van de economische dip waren 
er vaak meer gegadigden. De uitwerking van de formule wordt 
daarom steeds aangepast aan de actuele situatie.

BELEID 2021-2024: Intensiveren, streven naar het organiseren 
van een workshop / opdracht voor elke generatie afgestudeer-
den. Streven naar het voortzetten van de workshops waarbij 
Archiprix deelnemers relevante ontwerpthema’s aanpakken. 

REFLECTIE OP HET RIJKE ARCHIPRIX ARCHIEF: 
Dit project is uitgevoerd in samenwerking met Arjen Ooster-
man en heeft geresulteerd in de vernieuwing van de websites 
en heeft zijn neerslag gevonden in een artikel in het boek 
Archiprix International Santiago Chile 2019.

ARCHIPRIX INTERNATIONAL
De Archiprix International verkreeg in de afgelopen 
twintig jaar de status van ‘s werelds belangrijkste af-
studeerprijs voor aankomende talentvolle ontwerpers. 

De opzet van de Archiprix International is vergelijkbaar met de 
nationale Archiprix, het De Archiprix International verkreeg in 
korte tijd de status van ‘s werelds belangrijkste afstudeerprijs 
voor aankomende talentvolle ontwerpers. De opzet van de 
Archiprix International is vergelijkbaar met de nationale 
Archiprix, het zwaartepunt ligt echter meer bij het vormen van 
netwerken van aankomend toptalent en het ontsluiten van en 
een podium bieden aan het internationale onderwijsveld.
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De Archiprix International kent een tweejaarlijkse cyclus. 
Elke ronde vindt plaats in een ander land, waarbij wordt sa-
mengewerkt met een co-organisator die de lokale activiteiten 
organiseert. Na de start in Rotterdam (2001) vonden edities 
plaats in Istanbul (2003), Glasgow (2005), Shanghai (2007), 
Montevideo (2009),  Cambridge USA (2011), Moskou (2013), 
Madrid (2015), Ahmedabad (2017), Santiago de Chile (2019), 
de editie van 2021 zal plaatsvinden in Addis Ababa Ethiopië in 
samenwerking met EiABC van de Addis Ababa University en 
TU-Delft. De Archiprix organisatie in Rotterdam is verantwoor-
delijk voor de continuïteit, het inhoudelijk beleid, de algemene 
coördinatie, de keuze van de internationale samenwerkings-
partners, het format van de activiteiten en de uitvoering van 
de basiselementen (website, film, boek e.d.).

DOELSTELLINGEN ARCHIPRIX INTERNATIONAL* 
-  Vervullen van een internationale netwerkfunctie voor 

opleidingen en toptalent op het gebied van de architectuur, 
stedenbouw en landschapsarchitectuur

-  Het excellente afstudeerwerk voor iedereen toegankelijk 
maken en het daarmee de exposure geven die het verdient, 

ter inspiratie van een breed publiek
-  Het bevorderen van de instroom in de beroepspraktijk van 

talentvolle ontwerpers
-  Het bevorderen van de discussie met betrekking tot de 

inhoud en de kwaliteit van het ontwerponderwijs.
-  Met elkaar in contact brengen van aankomend toptalent
-  Opbouwen en onderhouden van een archief met afstu-

deerplannen dat inzicht geeft in de state of the art van het 
mondiale onderwijsveld - Opbouwen en onderhouden van een 
database met alle opleidingen wereldwijd op het gebied van 
de architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur.

-  Het bieden van een wervend podium aan de ontwerp-
opleidingen waarop zij zich in binnen- en buitenland kunnen 
presenteren

-  Stimuleren van de internationale uitwisseling tussen jonge 
talentvolle ontwerpers

* de doelstellingen hebben betrekking op de disciplines van de architectuur, 
stedenbouw en landschapsarchitectuur. 

DOEL UITNODIGEN OPLEIDINGEN & SELECTIE 
BESTE AFSTUDEERPLAN 
-  Selecteren van de beste afstudeerplannen voor deelname 

aan Archiprix.
-  Stimuleren van de discussie met betrekking tot de kwaliteit 

van het onderwijs door de direct betrokkenen.
-  Betrekken van het mondiale onderwijs bij de Archiprix 

International

Archiprix International organiseert haar activiteiten elke 
twee jaar op een andere plek in de wereld, in samenwerking 
met een lokale samenwerkingspartner. Door middel van deze 
formule versterkt Archiprix International elke editie haar 
netwerk met het netwerk van de samenwerkingspartner. 
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Archiprix bouwde een database op met opleidingen op univer-
sitair niveau op het gebied van de architectuur, stedenbouw 
en landschapsarchitectuur. De database groeide uit tot het 
meest complete overzicht ter wereld met ruim 1800 opleidin-
gen verspreid over alle continenten.

FACTS & FIGURES: Alle 1800 opleidingen wereldwijd worden 
tweejaarlijks uitgenodigd om hun beste afstudeerplan te 
selecteren voor deelname. Locatie aantal inzendingen/aantal 
deelnemers (i.v.m. plannen met meerdere auteurs): Rotterdam 
2001: 145/170  Istanbul 2003: 173/218. Glasgow 2005: 
183/229 Shanghai 2007: 182/231 (sterke groei in Azië, terug-
val in Duitsland door ongelukkige timing). Montevideo 2009: 
218/295 (sterke groei in Latijns-Amerika). Cambridge USA 
2011: 303/367 (sterke groei in USA). Moskou 2013: 286/337 
(gedeeltelijke terugval USA). Madrid 2015: 351/438 (sterke 
groei Spanje, globale groei). Ahmedabad 2017: 385/455 (groei 
India, globale groei). Santiago 2019: 321/386 (terugval globaal)

Evaluatie: De deelname groeide van 145 tot 385 opleidingen 
uit alle werelddelen mede dankzij de strategie om de 
activiteiten steeds op andere locaties in samenwerking met 
wisselende co-organisatoren te organiseren en het opzetten 
van nationale Archiprixs in verschillende landen.

BELEID 2021-2024: Verder opvoeren van dit aantal en uitbrei-
den van het netwerk in samenwerking met de co-organisator. 
In 2021 wordt voor het eerst Afrika aangedaan, we beginnen in 
Addis Ababa de zetel van de Afrikaanse Unie. We streven naar 
de integratie van Afrikaanse opleidingen in ons netwerk. Op 
termijn zo mogelijk overgaan op jaarlijkse cyclus.

INZENDEN PLANNEN DOOR DE ONTWERPERS
De door de opleidingen geselecteerde ontwerpers sturen hun 
plan naar de co-organisator en kunnen hun project zelf op de 

Archiprix website uploaden en presenteren. Om de interactie 
tussen de deelnemers te stimuleren en elkaars werk te 
introduceren wordt de deelnemers gevraagd hun favoriete 
projecten op te geven. Die worden apart vermeld in boek, 
website en tentoonstelling. De ontwerpers verzorgen zelf en 
op eigen kosten de productie van hun planpresentatie, het 
opmaken, printen en opsturen van de tentoonstellingspanelen 
en de upload van hun afstudeerproject.
FACT/FIGURES: Voor aantallen plannen en deelnemers zie 
hierboven. Per plan: 6 panelen A2, 9 afbeeldingen/filmpjes op 
internet en pagina met persoonlijke gegevens.

DOEL JURYBEOORDELING: 
- Toekennen van prijzen en nominaties
- De opleidingen in een competitief verband brengen.
- Signaleren en bespreken van algemene trends.

In overleg met de samenwerkingspartner wordt een onafhan-
kelijke internationale jury samengesteld. Door de onafhan-
kelijke jury steeds in de eerste plaats te selecteren uit het 
netwerk van de samenwerkingspartner krijgt de jury over de 
edities een wisselende ‘kleur’. De jury draagt bij aan de status 
van de prijs en wordt met zorg gekozen.
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FACTS & FIGURES: 2001: Jo Coenen, Maastricht; Aaron Betsky, 
Rotterdam; Aurelio Galfetti, Mendrisio; Paolo Mendes da Rocha, 
São Paolo;  2003: Dogan Hasol, Istanbul; Winka Dubbeldam, 
New York; Pierre Gautier, Paris & Rotterdam; Gerard Maccre-
anor, London & Rotterdam; Natalija Subotincic, Manitoba. 
2005: Ian Gilzean, Schotland; Bridget Baines, Schotland; Zvi 
Efrat, Israel; Hitoshi Abe, Japan, Gilles Saucier, Canada. 2007: 
Zhiqiang Wu, Shanghai China; Mels Crouwel, Nederland; Martha 
Cecilia Fajardo, Bogotà, Colombia; QingYun Ma, Shanghai, 
China; Shane Murray, Melbourne, Australia. 2009: Salvador 
Schelotto, Chairman, Uruguay; Sou Fujimoto, Japan; Juan 
Herreros, Spain; Anne Lacaton, France; Mario Schjetnan Mexico. 
2011: Yung Ho Chang, Beijing, China; Kapil Gupta Mumbai en 
London; Ralph Nelson Detroit; Xiangning Li, Shanghai, China. 
2013: Yuri Grigoryan, Moscow; Susan Herrington Vancouver, 
Canada; Kristin Jarmund, Noorwegen; Hubert Klumpner, Zurich; 
Lesley Lokko, Johannesburg. 2015: Eduardo Arroyo, Madrid 
(Spanje); Luis Fernández-Galiano, Madrid, Spanje; Anupama 
Kundoo, Auroville (India); Zhenyu Li, Shanghai, China; Catherine 
Mosbach, Parijs. 2017: Bimal Patel Ahmedabad (India), Frida 
Escobedo (Mexico), Yttje Feddes (Nederland), Marina Tabassum 
(Bangladesh), Steven Smith (Verenigd Koninkrijk) 2019: Fran-
cisco Díaz (Chile), Rosetta Elkin (USA), Marta Moreira (Brazil), 
Martino Tattara (Italy), Sam Jacoby (United Kingdom)

Evaluatie: Met het stijgen van het aantal plannen neemt de 
zwaarte van de taak van de jury toe. De procedure verdient 
aandacht.

BELEID 2021-2024: jury procedure verbeteren.

DOEL PRIJSUITREIKING
-  Aandacht vestigen op nieuwe generatie ontwerpers en hun 

plannen.

-  Feestelijke, publieke presentatie winnaars.
-  Boeklancering
-  Verstevigen van het netwerk door het met elkaar in contact 

brengen van de verschillende betrokkenen bij Archiprix: 
deelnemers, gevestigde topontwerpers, opdrachtgevers, 
docenten, pers, sponsorrelaties en andere relaties.

De prijsuitreiking vindt plaats in een prestigieuze locatie in het 
gastland van de per editie wisselende samenwerkingspartner. 
De winnaars lichten hun plan toe en krijgen een Hunter Doug-
las Award, een stimuleringsprijs in de vorm van een reisbeurs. 
Naast workshopdeelnemers en de lokale architectuurgemeen-
schap zijn de internationale architectenrelaties van Hunter 
Douglas aanwezig.

FACTS & FIGURES PRIJSUITREIKING 2001: 3 juli, Rotterdam, Van 
Nelle fabriek 2004: 14 mei, Genua, Area Porto Antico, Magazzini 
del Cotone. Sala Maestrale  e Grecale 2005: 24 juni, Glasgow, 
City Chambers, Banqueting Hal 2007: 20 april, Shanghai, 
Grand Theatre 2009: 3 april, Montevideo, Teatro Solis 2011: 
9 juni, New York, Guggenheim Museum 2013: 24 mei Moskou, 
Central House of Artists 2015: 8 mei Madrid, Cine Callao 2017: 
10 februari Ahmedabad, CEPT university 2019: 3 mei, Santiago 
de Chile, Centro Cultural Estación Mapocho.

ARCHIPRIX INTERNATIONAL WINNAARS

SANTIAGO CHILE 2019: 185 En-counters in Karm El-Zeitoun, 
Mohamad Nahleh, Beirut, Lebanon / Following up the Foregoing, 
Maarten de Haas, Rotterdam, the Netherlands / Infrastructural 
Landscape and Ecosystem Regeneration, Guelba Paiva, 
Rio de Janeiro, Brazil / Synthetic Cultures. Scenes from the 
Post-Anthropocene, Gary Polk, Pennsylvania, USA / Tryouts 
on Living in the City: Four Possible Homes, Liran Messer, Stav 
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Dror, Jerusalem, Israel Un-United Nations Headquarters, Lesia 
Topolnyk, Amsterdam, The Netherlands / Waliców, Fortress of 
Memory, Sara Pellegrini, Domenico Spagnolo, Milan, Italy

AHMEDABAD INDIA 2017: Badabing Badaboom, Jason Tan, 
Singapore / City’s Thermal Bath, Katarzyna Pankowska, 
Warsaw, Poland / Housing for Construction Workers in 
Ahmedabad India, Hannah Broatch, Auckland, New Zealand / 
I-710/I-105, Alexander Gebetsroither, Graz, Austria / Inhabiting 
Highest in the Andes, Edgard Alfredo Torres Torres, Rodolfo 
Alejandro, Cespedes Muñoz, Jonathan Alexander Mendez 
Osorio, Talca, Chile / MA|UA, Jonathon Donnelly, Jennifer 
McMaster, Sydney, Australia / Ship Construction Museum 
Chile, Emanuel Astete, Santiago, Chile / Through Thick and 
Thin, Yuan Jin, Houston, United States

MADRID SPANJE 2015: Archipelago Lab, Pedro Pitarch 
Alonso, Madrid Spain / Architecture and Extreme Environment,  
Adriana Debnárová, Slovakia / Architecture of the Synthetic the 
Spectacular and Belligerent,  Frances Cooper, New Zealand / 
COOP, Santiago Benenati, Javier Tellechea, Uruguay / Diary of 
an architect,  Verónica Francés Tortosa, Spain / Recording and 
Projecting Architecture, Filippo Doria, Netherlands / Red Meat, 
José María Martín Padrón, Ana Caracuel Urbano, Spain 
MOSKOU RUSLAND 2013: cip – centro per l’innovazione piemon-
te, Andreas Brinkmann, Germany / Let’s talk about garbage…, 
Hugon Kowalski, Poland / Long Collective House, Yongming 
CHEN, Yanming CHENG, Zhen LI, China / Marrakech, Greta 
Tiedje, Lisa Tiedje, Germany / A Mausoleum for Vatnajokull,/ 
David Adrian OReilly, Scotland / Pabellón Reciclaciudad, Susa-
na Sepulveda General, Chile / Urban Strategies to Regenerate 
Indian public Space / Almudena Cano Pineiro, Spain.

MOSKOU RUSLAND 2013: cip – centro per l’innovazione 
piemonte, Andreas Brinkmann, Germany / Let’s talk about 

garbage… , Hugon Kowalski, Poland / Long Collective House, 
Yongming Chen, Yanming Cheng, Zhen LI, China / Marrakech, 
Greta Tiedje, Lisa Tiedje, Germany / A Mausoleum for Vatnajo-
kull, David Adrian OReilly, Scotland / Pabellon Reciclaciudad, 
Susana Sepulveda General, Chile / Urban Strategies to Rege-
nerate Indian public Space, Almudena Cano Pineiro, Spain

CAMBRIDGE USA 2011: Amsterdam Alphabet, Gijs Adriaansens, 
the Netherlands / A Defensive Architecture, Nicholas Adam Szc-
zepaniak, England / National Apiological Network : An Illustrated 
History, Craig Johnston, Scotland / The New ‘Non-Standard, 
Jonathan Enns, United States / A Public Bathhouse, Ruann van 
der Westhuizen, South Africa / Spaces, Poetics and Voids, Simo-
ne Pizzagalli, the Netherlands / Urban Upholstery,Molly Hunker, 
Mira Henry, United States / You are Here, Lorenzo Trompetto, 
Veronica Rusca, Maurizio Pizzocro, Italy

MONTEVIDEO 2009: 09_deeply rooted tree, Pasqual Herrero 
Vicent, Spain / Deviational Space, Espen Folgerø, Norway / 
MAJA TURG: a market for Tallinn, Max Rink, Netherlands / 
MArchitecture, Ryo Kitazawa, Japan / Markerpark, Sander 
Lap, Netherlands / Metropolitan Markets, Matthew Murphy, 
Scotland / Regional Museum of Mine Site: North of Chile, 
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Tomás García de la Huerta, Chile / Tokyo Littoral Art Center, 
Kazuaki Hattori, Japan

SHANGHAI 2007: The Urban Design Of Xiagang District In 
Xiamen, HongXiwen, Gao Junning, China / Duo, Hiroyuki Suga, 
Japan / School_handmade in Bangladesh, Anna Heringer, Aus-
tria / Dredge Landscape Park, Gerwin de Vries, Alexander Her-
rebout, Netherlands / 2 in 1 , Karimullin Timur, Dmitry Kulikov, 
Russia / GS0306, Michael Smith, Robert Garita, Costa Rica / 
Agro-Industrial School of Rengo, Alberto Fernandez, Chile

GLASGOW 2005: Continuum Body of Urban memory, Kiyoaki 
Takeda, Japan / OsakaUrbanStation, Jens Mehlan, Jörg Hugo, 
Austria / A Prospective Vision of the Mouth of the Tammerkoski, 
Paula Julin, Finland / Micro-urbanism for Macrodensity. Beijing 
700x800 for 35000, Marcella Campa, Stefano Avesani, Italy 
/ Silo-wet: a Laboratory for the Urban Body, Emilie Bédard, 
Canada / M SPA, Martin Cobas, Federico Gastambide, Uruguay

Istanbul 2003 / Dealing with Vierhaven, Harm Timmermans, 
Netherlands / HK/WD2/WWhub, Thomas Raynaud, France 
/ Postagriculture, Achim Menges, England / Wave Garden, 
Yusuke Obuchi, United States

ROTTERDAM 2001: Decommissioning and re-use of oil and 
gas platforms in the Adriatic Sea, Danilo Romani and Daniela 
Brascugli, Italy / Emerging of the Form: Ecotouristic Project in 
Mejallones, Veronica Carvajal Cortes, Chile / Floating City, Jamie 
Bromley, England / Hotel in the desert, Israel, Alexandra Stage, 
Austria / House for a fiction character, James Bond, Jose Paulo 
Ferreira Rodrigues, Portugal / IMAGEbuilding, Jarrik Ouburg, 
Serge Schoemaker, the Netherlands / Rotterdam Central Station, 
Adam Collaitz Kurdahl, Denmark / Transtation, Atsuo Okishio, 
Japan / Urban Pause - depth of air, Lars R van Es, USA
PRIJZENGELD: ± 20.000 EURO

Evaluatie: Met de prijsuitreiking in het Guggenheim in New 
York drong Archiprix door tot de wereldtop van de culturele 
evenementen. Het programma van de prijsuitreiking werd in 
de afgelopen decennia mede afgestemd op het feit dat onze 
sponsor met een grote groep internationale architectenrela-
ties (±200 personen) aanwezig was op onze prijsuitreiking. 
Dat bracht extra publiek, extra budget en ook de wens om 
het programma wat ‘populairder’ te maken. Ondanks deze 
complexiteit en de vele doelgroepen die bij de prijsuitreiking 
betrokken zijn, slaagden we er steeds beter in om focus op 
de  inhoud van de Archiprix International gericht te houden. 
In de toekomst zullen we de formule aanpassen omdat onze 
sponsor geen nieuw contract afsloot.

BELEID 2021-2024: De prijsuitreiking inhoudelijker en kleinscha-
liger organiseren dan voorheen. De inbreng van de Archiprix 
International deelnemers staat centraal. Daarnaast zal de 
prijsuitreiking en de periode daaromheen worden aangegrepen 
om het Archiprix International netwerk te versterken door 
bijvoorbeeld de organisatoren van de landelijke Archiprix 
initiatieven uit te nodigen voor deelname aan het programma 
en voor inhoudelijke afstemming van de Archiprix activiteiten.

DOEL WEBSITE: 
- toegankelijk maken van ’s werelds beste afstudeerprojecten
- toegankelijk maken volledige scholendatabase wereldwijd
- presentatie van de Archiprix International wereldwijd
- communicatie met deelnemers en opleidingen
- promotie van de individuele deelnemers
- nieuwsberichten
- presentatie van netwerk van nationale Archiprix initiatieven

www.archiprix.org

http://www.archiprix.org
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De vanuit de hele wereld zeer goed bezochte site (500 - 1000 
bezoeken/dag, verblijfstijd langer dan 4 minuten) is het hart 
van Archiprix International. Door de website bestaat Archiprix 
International overal. De interactieve site dient meerdere 
doelen. Het is een internationaal podium voor het aankomende 
ontwerptalent waarvan de afstudeerplannen digitaal te 
bezichtigen zijn. Het groeiende archief aan plannen wordt 
ontsloten via een geavanceerde zoekstructuur. Daarnaast is de 
grootste database met alle opleidingen wereldwijd via de site 
te raadplegen, gedurende de workshops wordt verslag gedaan 
van de activiteiten, de site vormt het hart van het netwerk 
van nationale Archiprixs en tenslotte geeft de site pers- en 
achtergrondinformatie. De site wordt per ronde geactualiseerd 
en voorzien van de laatste snufjes. De laatste update vindt 
momenteel plaats. Die ontsluit de inhoud van de site beter 
voor zoekmachines, faciliteert de integratie van nationale 
Archiprix sites en de databasestructuur is geoptimaliseerd. De 
deelnemers kunnen hun eigen planpresentatie uploaden.

FACTS & FIGURES INHOUD WEBSITE:

-  Database met contactgegevens van wereldwijd 1800 opleidin-
gen op universitair niveau op het terrein van de architectuur, 
stedenbouw en landschapsarchitectuur. Dit is de meest 
complete database op dit terrein ter wereld.

-  Groeiende database met ‘s werelds beste afstudeerplannen op 
het gebied van de architectuur, stedenbouw en landschapsar-
chitectuur: 2691 projectpresentaties sinds 2001

-  Groeiende database met de planpresentaties en contactgege-
vens van 3192 van ‘s werelds beste afstudeerders sinds 2001

-  Films: 39 planpresentaties door deelnemers en 7 documen-
taires

-  Workshops: verslag en presentaties van de resultaten 
-  Alle workshoppresentaties van de 75 Archiprix International 

workshops van alle 10 edities.

Evaluatie: De website vormt in de internationale context 
verreweg het meest belangrijke platform. Sinds 2011 is het 
aantal bezoeken meer dan verdrievoudigd. Om de snelle 
ontwikkeling van de mogelijkheden van het internet en de 
snelle ontwikkeling van het Archiprix International initiatief 
te blijven volgen is een voortdurende vernieuwing vereist. 
Zo is de site bij de update van 2017 geschikt gemaakt voor 
mobiele apparaten als tablets en smartphones.

BELEID 2021-2024: De gevolgde strategie van voortdurende 
vernieuwing wordt voortgezet. De site zal ingezet worden om 
het Archiprix netwerk te versterken en uit te breiden, onder 
meer door ook nationale Archiprix initiatieven een plaats te 
bieden (Archiprix Turkije, Italië, Chili ..) en de totstandkoming 
van nieuwe nationale Archiprix te stimuleren. Daarnaast zal de 
dynamiek vergroot worden door gedurende de gehele twee-
jaarlijkse cyclus nieuwe items te presenteren, zoals interviews 
met deelnemers en betrokkenen, nieuws, tentoonstellingsagen-
da etc. De site wordt ingezet als centraal punt in de nieuw te 
ontwikkelen pr strategie.

DOEL FILMS ARCHIPRIX INTERNATIONAL:
-  Presentatie van de inhoud van individuele plannen door de 
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deelnemers voor een breed publiek
-  Presentatie van het initiatief aan potentiele betrokkenen en 

een nieuw breed publiek
-  Presentatie van de Archiprix International aan potentiële 

betrokkenen.

Het medium film is bij uitstek geschikt om de inhoud en de be-
doelingen van een plan of een activiteit aan een breed publiek 
uit te leggen. De films worden vertoond op/via onze website, 
tentoonstellingen en filmfestivals. Belangstellenden kunnen 
de films downloaden voor lokale vertoning op bijvoorbeeld 
tentoonstellingen. De documentaire films zijn daarnaast te zien 
op tentoonstellingen en architectuurfilmfestivals in Rotterdam 
en Santiago (Chili). De korte filmpjes (± 10 minuten) waarin 
deelnemers hun plan toelichten worden goed bekeken via onze 
website.

FACTS & FIGURES: In de afgelopen 8,5 jaar registreerde Vimeo 
in totaal 65.703 views (was 25.918 in 2016) voor de 46 films 
op onze site. Een In 2019 werd een totaal van 11.562 views 
geregistreerd, een forse verhoging ten opzichte van vier jaar 
geleden toen het aantal views 7.728 bedroeg. Een overzichtje 
van views van de afgelopen jaren
2020  3.191  (t/m 20-4)  
2019 11.562 
2018 9.215 
2017 8.527 
2016 7.728 
2015 5.205 
2014 7.130 
2013 4.478 
2012 3.351 
2011 5.316
_________________ 
Totaal: 65.703

Evaluatie: De film wordt steeds belangrijker voor de presen-
tatie van afstudeerplannen.

BELEID 2021-2024: Film beter activeren in de pr strategie door 
ze ook via social media te verspreiden.

DOEL BOEK ARCHIPRIX INTERNATIONAL
-  Brede en blijvende presentatie van het aankomend ontwerp-

talent in binnen- en buitenland.
-  Promotie van individuele deelnemers (die het boek ook zelf 

kunnen gebruiken in hun portofolio).
-  Presentatie van een representatieve selectie van het beste 

afstudeerwerk van de Nederlandse ontwerpopleidingen op 
ruimtelijk gebied.

-  Opbouwen van een reeks die de ontwikkeling van het mondi-
ale ontwerponderwijs zichtbaar maakt.

Het boek bevat de presentatie van een selectie van de deelne-
mende plannen en achtergrondinformatie van de deelnemers.
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Evaluatie: Het boek heeft een onmisbare plaats binnen de 
activiteiten van Archiprix. De distributie naar het buitenland 
werd verder verbeterd in samenwerking met 010 publishers, 
waardoor het boek zijn weg niet alleen vindt naar boekhan-
dels maar ook naar bibliotheken van opleidingen, musea in 
binnen- en buitenland en de internationale vakpers. De kos-
ten van het boek lijken relatief hoog, doch de voor het boek 
verrichtte werkzaamheden kunnen ook benut worden voor 
de website en de tentoonstellingen waardoor die elementen 
relatief goedkoop gerealiseerd kunnen worden.

BELEID 2021-2024: Het beleid met betrekking tot het boek 
wordt voortgezet.

OVERZICHTSTENTOONSTELLING GASTLAND: Deze 
tentoonstelling heeft een ongekende omvang en presenteert 
de originele ingezonden projecten. Daarnaast bevat de 
tentoonstelling interactieve presentaties, maquettes en 
filmfragmenten. Ze geeft een beeld van de rijkdom en de 
stand van zaken van het mondiale ontwerponderwijs en wordt 
via een uitgekiende structuur gepresenteerd. De integrale 
presentatie van de originele inzendingen wordt geografisch 
(per continent, en land) gestructureerd en aangevuld door 
een beknopte presentatie van de door de jury genomineerde 
plannen (waaronder de winnaars en de favorieten van de 
deelnemers. De ambitie om de tentoonstelling een publiek 
karakter te geven is sinds 2013 gerealiseerd. Sindsdien richt 
de tentoonstelling zich niet alleen op het lokale vakpubliek van 
studenten, docenten, architecten en de workshopdeelnemers 
maar ook op een meer algemeen publiek. 

FACTS & FIGURES 2001: Overzichtstentoonstelling in de Van Nelle 
Fabriek in het kader van Rotterdam Culturele Hoofdstad, onder 
de noemer Coming Soon werden de Archiprix International, de 
nationale Archiprix, Europan en de Prix de Rome gepresenteerd.

2003: Istanbul Technical University 
2005: the Lighthouse, Glasgow, Scotland 
2007: Tongji University, Shanghai 
2009: architectuurfaculteit van de universiteit van 
Montevideo, Montevideo Uruguay 
2011: Massachusetts Institute of Technology (MIT) USA 
2013: Moskou, Central House of Artists 
2015: Madrid: COAM  
2017: Ahmedabad: CEPT university 
2019: Santiago: Estacion Mapocho 

Evaluatie: De tentoonstelling wordt gerealiseerd in samen-
werking met de samenwerkingspartner, het format wordt in 
overleg vastgesteld. Archiprix International faciliteert de ten-
toonstelling door middel van inzet tentoonstellingsontwerper, 
grafisch ontwerpers en medewerkers. De uitwerking van dit 
format verschilt per partner.

BELEID 2021-2024: verder aanscherpen van de sinds 2013 
ontwikkelde formule.

DOEL REIZENDE TENTOONSTELLINGEN & DO-IT-
YOURSELF TENTOONSTELLINGEN
- faciliteren locale Archiprix International tentoonstellingen
- deelnemers de mogelijkheid bieden hun werk in hun eigen 
netwerk te presenteren

Archiprix verzorgt een tentoonstellingspakket dat op een-
voudige wijze als basis kan dienen voor tentoonstellingen. 
Dit digitale pakket maakt het voor iedereen mogelijk om een 
Archiprix International tentoonstelling te presenteren. Vooral 
het snel groeiende netwerk van nationale Archiprix initiatieven 
maakt graag gebruik van de tentoonstelling, maar ook derden 
presenteren de tentoonstelling. Pdf’s met de afstudeerpresen-
taties kunnen op verschillende formaten uitgeprint worden, 
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daarnaast bestaat de tentoonstelling uit interactieve digitale 
presentaties die met behulp van beeldschermen en/of be-
amers een beeld geven van ‘s werelds beste afstudeerplannen 
en de achtergronden van de ontwerpers van deze plannen. 
De deelnemers en andere betrokkenen worden gestimuleerd 
de tentoonstelling te presenteren op hun opleiding of lokaal 
architectuurcentrum.

FACTS & FIGURES: In de afgelopen jaren werd de tentoonstel-
ling onder meer gepresenteerd in Chili: Valparaiso, Santiago, 
Brazilië: Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo, 
Lajeado, Rio de Janeiro Marokko: Casablanca,  Oekraïne: 
Kiev, Duitsland: Stuttgart, Berlijn, Nederland: Amsterdam, 
Rotterdam, Enschede, Utrecht, Tilburg, Eindhoven Spanje: 
Madrid, Rusland: Moskou, Bosnië en Herzegovina: Sarajevo, 
Bangladesh: Dhaka.

Evaluatie: Het pakket wordt in toenemende mate gebruikt.

BELEID 2021-2024: Archiprix zal de toepassing sterk stimule-
ren, onder andere door middel van ons netwerk.

DOEL WORKSHOPS
-  Tot stand brengen duurzaam netwerk van de jongste genera-

tie toptalenten.
-  Inzetten van het internationale toptalent voor de ontwikke-

ling van inspirerende ideeën voor relevante actuele opgaven.

De Archiprix International workshops vormen het hart van 
de Archiprix International. Ze worden georganiseerd in 
samen werking met de co-organisator. Alle deelnemers worden 
uitgenodigd, ze kunnen daadwerkelijk met elkaar samenwerken 
aan relevante ontwerpopgaven onder leiding van inspirerende 
masters.

FACTS & FIGURES: 2019 basisthema: Conflicting Territories 
| Conflicting Communities. In een unieke samenwerking 
van de Pontificia Universidad Católica de Chile, Escuela de 
Arquitectura en de Universidad de Chile, School of Archi-
tecture and Urbanism werden de workshops georganiseerd. 
De workshopdeelnemers waren de eerste vijf dagen te gast 
bij de publieke Universidad de Chile, de tweede vijf dagen 
bij de particuliere Pontificia Universidad Católica de Chile. 
De workshops richten zich op de wijk Matadero-Franklin in 
Santiago. Het gebied herbergt alle conflicten van de nieuwe 
stadsvernieuwingsprocessen: herontwikkeling van onroerend 
goed van woningen met een hoge marktconcentratie, 
opkomende gentrificatie, massale en informele winkels, 
aangetaste infrastructuur voor overstromingsbeheersing, 
verouderde industriële gebouwen, braakliggende percelen 
van het voormalige spoorwegsysteem, enzovoort. Met andere 
woorden, alle culturele, sociale en economische spanningen 
van Latijns-Amerikaanse steden komen hier samen, reden 
waarom belangengroepen en culturele bewegingen de 
controle over het ontwerp van deze nieuwe ruimtes moeten 
overnemen. De workshops helpen daarbij. De deelnemers 
konden kiezen uit de volgende opgaven en workshopleiders: 
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Matadero-Franklin: Superblock Architectures, Nicolás 
Stutzin; In+Form, Alberto Fernández G; Abandon is (Not) 
Always a Bad Word, Dino Bozzi; The Unerasable, Cecilia Wolff 
C; Cartographies for an Undetermined Ground, Alejandra 
Bosch; Landscape Design for Environmental Justice, Paulina 
Fernández; Solar Solutions for Conflicting Territories, Claudio 
Vásquez; Resource-efficient Urban Intervention, Alejandra 
Cortés; Franklin Mix! Live-Work-Play, Antonio Lipthay; New 
Urban Aesthetics, Jorge Inzulza.

Workshoppresentaties: 2 mei 2019 in het auditorium van de 
Pontificia Universidad Católica de Chile. De avond werd druk 
bezocht, de resultaten waren inspirerend en dragen bij aan 
de discussie over het gebied. Op 3 mei werden de workshop-
resultaten besproken in het programma van de prijsuitreiking 
door Arna Mackic (extern deskundige op het onderwerp van 
de workshops) en de beide directeuren van de organiserende 
universiteiten, Luis Eduardo Bresciani en Juan Pablo Urrutia. 
De workshopresultaten zouden een rol spelen in het program-
ma van de Architectuur Biennale Santiago die in oktober 2019 
plaatsvond in de wijk Matadero Franklin. Vanwege de rellen 
in Santiago kon het programma van de biënnale echter geen 
doorgang vinden.

2017 basisthema: Making Habitat - Megacity, Micronarrati-
ves. De workshops werden georganiseerd in samenwerking 
met CEPT university. De globale opgave was geformuleerd 
door Jigna Desai en Íñigo Cornago Bonal. Ze vragen ontwerp-
voorstellen en kritische reflecties op relevante locaties en 
controversiële plekken langs een doorsnede van Ahmedabad. 
Daarmee worden deelnemers en workshopleiders uitgedaagd 
om het potentieel te verkennen en de waarde te laten zien 
van de rol die ontwerpers kunnen spelen in het huidige 
wereldwijde verstedelijkingsproces. De opgave, de locaties 
en de relevante achtergronden waren gepubliceerd in een 9 
meter lange leporello met een even lange schitterende pen-
tekening van de doorsnede van Ahmedabad. Zij selecteerden 
vervolgens workshopleaders die zich middels pitches hadden 
gepresenteerd. De lijst van opgaven en leaders was als volgt: 
Hybrid Use Spaces, Prayas Abhinav; Forgotten Voices, Jaai 
and Surya Kakani; Does it make Sense?, Vivek Sheth and 
Priya Shah; Vacant Land in a Dense City, Sachin Bandukwala 
and Melissa Smith; The Waste of Time, Madhav Raman; Urban 
Fabric Structures, Anupama Kundoo; Developing People’s 
Places, Brinda and Parth Shah; Tactics of Bricolage, Sonal 
Mithal; The City Positive, Chitra Vishwanath; An introduction 
to the city through a culture of play, Shubhra Raje and Gauri 
Raje; Water and the City, Riyaz Tayyibji. Voor de workshops 
hadden zich 114 deelnemers aangemeld, een record.

Workshoppresentaties: 9 februari 2017 in CEPT university. 
De resultaten van de workshops werden tentoongesteld in de 
nieuwe bibliotheek, samen met de overzichtstentoonstelling.

2015 basisthema:  Towards a middle-out urbanism In 
samenwerking met Los Bandidos Architectural Gang en 
ETSAM | UPM organiseerde Archiprix van 29 april – 7 mei 
2015 de workshops in het faculteitsgebouw van de ETSAM 
in Madrid. Het thema van de opgaven was geformuleerd door 
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Iñigo Cornago Bonal van Los Bandidos. Het thema verkent de 
koppeling van bottom-up initiatieven met top-down planning 
en ontwikkelingen. Een thema dat over de hele wereld aan 
relevantie wint en dat van grote invloed is op de professie 
van de ontwerper. Die krijgt niet langer al zijn opdrachten van 
ontwikkelaars en opdrachtgevers maar moet zijn opdrachten 
steeds meer verwerven in het speelveld tussen gebruikers, 
opdrachtgevers en de politiek. Madrid vormt de perfecte plek 
voor de workshops, juist hier waar de traditionele opdrachten 
door de financiële crisis vrijwel geheel zijn opgedroogd en 
initiatieven van onderop een grote vlucht hebben genomen 
is de tijd rijp voor een omslag naar middle-out urbanisme. 
Ruim 100 deelnemers reisden vanuit de hele wereld (uit 
57 landen) naar Madrid om deel te nemen aan één van de 
tien workshops. Iñigo Cornago Bonal, Alberto Pieltain, Ángel 
Borrego and Eva Gil Lopesino waren verantwoordelijk voor 
de inhoudelijke coördinatie, Elke workshop werd vervolgens 
begeleid door een of meer workshopleaders. Making children 
first class citizens, Izaskun Chinchilla; Imaginary pragmatics, 
Auxiliadora Gálvez Pérez; Learning from low-cost technolo-
gies, Zoohaus / Inteligencias colectivas;  Lodging urbanisms 
in Madrid, Husos [Camilo García & Diego Barajas]; Madrid to 
15km per Hour, Maria Jose Marcos; Analogical smart cities, 
PKMN architectures; Meanwhile Operación Castellana, Paisaje 
Transversal; The multiplayer city, Luis Basabe Montalvo; The 
welcome hotel, Estudio SIC-VIC; They shall not pass!, Todo 
por la praxis (TXP)

Workshoppresentaties: 7 mei 2015, ETSAM. Alle teams pre-
senteerden hun plannen in het auditorium aan elkaar en aan 
het publiek. 

2013 basisthema: Workshops What if… Desacralizing 
Moscow’s Urban Planning’s Holy Cows In samenwerking met 
het Strelka Institute organiseerde Archiprix van 15 mei – 23 

mei 2013 de workshops in het Educational Center van de Gara-
ge Centre for Contemporary Culture in het Gorki Park in Mos-
kou. Het uitdagende thema van de opgaven was geformuleerd 
door Bart Goldhoorn onder de titel What if… Desacralizing 
Moscow’s Urban Planning’s Holy Cows. Tachtig deelnemers 
reisden vanuit de hele wereld (uit 34 landen) naar Moskou om 
deel te nemen aan één van de zes workshops. Elke workshop 
werd begeleid door twee workshopleaders. The Green, Janna 
Bystrykh en Ekaterina Golovatyuk; Urban re-personalisation, 
Kirill Ass en Silvia Franceschini; standardisation (ГГ Г Г Г), Sofia 
Gavrilova en Anton Ivanov; Railroad, Nadya Nilina en Natalya 
Chamayeva; Schoolyards, Olga Aleksakova en Julia Burdova; 
Military Services, Denis Leontiev en Daliya Saffiulina.

Workshoppresentaties: 23 juni 2013, Strelka Institute Moskou. 
Alle teams presenteerden hun plannen op de binnenplaats van 
het Strelka Institute aan het publiek. De presentaties werden 
becommentarieerd door onder meer Bart Goldhoorn, Adriaan 
Geuze en de directeuren van de Nederlandse ontwerpoplei-
dingen. De presentaties werden simultaan vertaald in het 
Russisch. Het aantal aanwezigen was ± 125.

2011 basithema: Future New York, the capital of your world 
door prof dr Alexander D’Hooghe (MIT) workshops: 1: Geo-
graphies of Manhattan, Rania Ghosn and El Hadi Jazairy; 2: In 
grid we trust, Neeraj Bhatia; 3: Megastructure, Infrastructure: 
Rescaling the ity, Mark Pasnik + Kelly Hutzell; 4: Mallable Man-
hattan, Brandon Clifford; 5: Empire port, Daniel and Marie Law 
Adams; 6: The adaptive zone, Nick Gelpi + Filip Tejchman; 7: 
NYC Vice. Speculating Manhattan, Cristina Parreno + Gonzalo 
Pardo; 8: The Manhattan Promenades, Nida Rehman + Daniel 
Cardoso Llach; 9: New New Amsterdam, Talia Dorsey.

Workshoppresentaties: 7 juni 2011, Cambridge USA, MIT 
Media-lab. De presentaties door de deelnemers werden 
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becommentarieerd door Adèle Naudée Santos (dean MIT SA+P), 
Marilyn Jordan Taylor (Dean Penn University, School of Design), 
Nader Tehrani (MIT head Architecture) en vertegenwoordigers 
van het Nederlandse ontwerponderwijs. ± 150 aanwezigen.

Workshoppresentaties & discussie: 10 juni 2011, New York, 
Center for Architecture. ‘Archiprix International – the Capital 
of your World’ Moderated by Olympia Kazi, Executive Director, 
Van Alen Institute, panel: Andy Wiley-Schwartz, Assistant 
Commissioner, Division of Planning & Sustainability/Public 
Spaces, NYC Department of Transportation, Robert Yaro, 
President, Regional Plan Association, Roland Lewis, President, 
Metropolitan Waterfront Alliance, Abby Suckle, FAIA, LEED, 
President, cultureNOW, AIANY Vice President for Public Outre-
ach, Susan Fine, Principal, OasesRE. ± 100 aanwezigen.

Internet: Archiprix International Website, op internet onnoe-
melijk veel vermeldingen

Publicities door derden: - website New York Urban Design 
week; - boek, By the City / For the City: An Atlas of Possibility 
for the Future of New York by the Institute for Urban Design 

2009 basisthema: Port-City-Water-World door de Facultad 
de Arquitectura | Universidad de la Republica - Uruguay. Work-
shops: 1: No Limits(?), Anna Heringer (Austria); 2: Floodlines, 
Chris Procter (England); 3: MOontevideo Retornable, Ignacio 
Borrego (Spain); 4: Group 4, Andrés Ferrari (Argentina); 5: group 
5, Ana Rocha (the Netherlands); 6: Waterstudio, Martin Cobas, 
Federico Gastambide (Uruguay); 7: Sleeping Beauty, Adrian 
Duran, Mario Baez (Uruguay).

Workshoppresentatie: in het programma van de prijsuit-
reiking door Bjarke ingels.

2007 basisthema: Redevelopment of Dongjiadu Area door 
Tongji University College of Architecture and Urban Planning. 
Workshops: 1: Dongjiadu Area, Francesco Gatti; 2: Culture and 
Contradiction, James Brearley; 3: New South-Bund, ShanghaiI, 
Yan Wang; 4: The ‘School of Shanghai’, Pedro Pablo Arroyo Alba; 
5: In-between, Bing Hu; 6: Just do it?, Ruurd Gietema; 7: Border-
lands in Shanghai / Architecture Iin Borderlands, Liam Ross.

2005 basisthema: The river Clyde, displacement + attracti-
on door: Glasgow School of Art. Workshops: 1: Glasgow Lob-
byism, PLOT / David Carlinfantie Zahle; 2: Cloudplanning, Alex 
van de Beld; 3: Folding Water Leader: Craig Dykers; 4: That 
useless river, Sam Jacob; 5: Plimsoll Line, Adrian Stewart; 6: 
Clyde Rebuilt, Sutherland / Hussey.

Publieke tentoonstelling van de resultaten: in het architec-
tuurcentrum ‘the Lighthouse’

2003 basisthema: Overlapping layers, rhythms, lives, 
patterns and topography of the city Istanbul door: Istanbul 
Technical University. Workshops: 1 Istanbul and the sea, Arda 
Inceoglu, Deniz Aslan; 2. dynamic character of Istanbul’s 
everyday life and shopping, Ipek Yürekli, Arzu Erdem; 3. routes 
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and istanbul images, Peter Hasdell; 4.  transportation and 
the social structure of Istanbul, Mark West; 5. the future of 
the main high rise building region of Istanbul, Winka Dubbel-
dam; 6. use of open spaces and squares, Vedran Mimica.
2001 4 t/m 8 juli; basisthema: Resetting Hoogvliet, in 
samenwerking met Berlage Instituut. Workshops: 1: (Re)
Connect the ‘old new town’ to the greater Rotterdam region, 
Irene Müller en Marco Lub; 2: Manage the demolition of one 
third of the existing housing stock and its replacement 
by new dwellings, Matthijs Bouw en Ben Aranda, 3: Trans 
form one gallery apartment building from the 1960’s into 
a multifunctional, flexible and glamorous urban carrier, 
Gary Bates en Xavier Calderon; 4: Design one interior for a 
contemporary dweller, Kamiel Klaasse en Michel Schreinema-
chers. Workshoppresentaties mmv critics: Michelle Provoost 
(Crimson/IBT Hoogvliet), Wouter Vanstiphout (Crimson/IBT 
Hoogvliet), Donald van Dansik (One Architecture), Vedran 
Mimica (Berlage Institute) Aantal deelnemers: 50

Evaluatie: De deelname aan de workshop wordt door de 
deelnemers gezien als bijzonder waardevol. Ze leveren 
veel contacten op die bijdragen aan hun netwerk. Voor 
deelnemers uit arme landen is deelname lastig vanwege de 
kosten en problemen met het verkrijgen van visa.

BELEID 2021-2024: Archiprix zal het beleid ten aanzien van 
de workshops voortzetten en verder ontwikkelen. Voor de 
ondersteuning van deelnemers uit arme landen zoekt Archi-
prix oplossingen, onder andere via de AgaKhan foundation.

DOEL NETWERK VAN NATIONALE ARCHIPRIX 
INITIATIEVEN
-  Het tot stand brengen van een wereldwijd netwerk van 

nationale / regionale Archiprix initiatieven

Evaluatie Het streven naar uitbreiding van het interna-
tionale netwerk was uitermate  succesvol.  Naast de al 
langer bestaande  archiprixs in Turkije (sinds 1996) en 
Italië (sinds 2008) zijn er inmiddels goedlopende archiprixs 
in Chili (sinds 2013) Rusland (sinds 2013), Portugal (sinds 
2013), Spanje (sinds 2015) en zijn er definitieve afspraken 
gemaakt voor de start van de volgende Archiprixs in 2017: 
India (i.s.m. CEPT University), Central Europe, Duitsland 
(i.s.m. Bauwelt), Indonesié.

BELEID 2021-2024: Archiprix zal het beleid ten aanzien van 
de nationale / regionale Archiprixs verder itensiveren. Door 
organisatoren van nationale Archiprix initiatieven te betrek-
ken bij de organisatie van Archiprix International beogen we 
het Archiprix netwerk te versterken.

Archiprix verwacht met de uitvoering van haar activiteiten-
plan de komende jaren op een relevante en inspirerende 
wijze inhoud te geven aan haar doelstellingen en haar 
positie in het nationale én het internationale veld verder te 
verstevigen.
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THE WORLD’S BEST GRADUATION PROJECTS 

ARCHITECTURE • URBAN DESIGN • LANDSCAPE ARCHITECTURE

2O21
  

ROTTERDAM 2OO1  •  I STANBUL  2OO3  •  GLASGOW 2OO5  •  SHANGHA I 
2OO7  •  MONTEV IDEO  2OO9  •  CAMBR IDGE  USA  2O1 1  •  MOSCOW 2O13 

MADR ID  2O15  •  AHMEDABAD 2O17  •  SANT IAGO  CH ILE  2019

ADDIS ABABA
 

De 11e editie van Archiprix International vindt in 2021 plaats in Addis Ababa, Ethiopia. Deze snel expanderende stad telt zo’n 3.340.000 inwoners en is tevens 
de hoofdplaats van de Afrikaanse Unie. Wegens de grote hoeveelheid internationale organisaties die er gevestigd is en de rijke plaats die de stad inneemt in 

de geschiedenis en cultuur van het Afrikaanse continent, wordt de Addis Ababa ook de hoofdstad van Afrika genoemd.


