
PROJECT 
 
Architect(en) 
 
 
Website  
 
 
Officiële naam van het project 
 
 
Website link naar het project 
 
 
Plaats van het project (stad, land) 
 
 
Programma 
 
 
Procedure 

o Open Oproep (Team Vlaams Bouwmeester) 
o Selectieprocedure van de FWB Cellule architecture 
o Selectieprocedure van de Brusselse Bouwmeester Maître Architecte 

(BMA) 
o Andere wedstrijdformule  
o Internationale ontwerpwedstrijd  
o Directe opdracht 
o Anders: 

 
 

Opdrachtgever 
 
 
Oplevering (mm/jjjj) 
 
 
Totale vloeroppervlakte (in m²) 
 
 
Budget (€) 
 
excl. BTW en erelonen 
 
Adres van het project 
 
 
 



 

CATEGORIEËN 
 
Kies een categorie voor uw inzending 

o Kleine interventie 
o Grote ingreep  
o Publieke ruimte  
o Extra muros 

 
U kunt uw project indienen voor één van de volgende vier categorieën: 
 
1. Kleine interventie 
Architectuurprojecten < 1.000 m2: gebouwen of verbouwingen, gelegen in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die dankzij een intelligent plan, een uitgekiende 
detaillering, een verantwoord materiaalgebruik of een slimme organisatie het juiste 
antwoord bieden op de uitdagingen van de hedendaagse grootstad. 

 
2. Grote ingreep 
Gebouwen gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die door hun volume, hun 
programma of hun ambitie de stad hertekenen, er een nieuw gezicht aan geven of 
een blijvende impact hebben op de kwaliteit en de beleving van de onmiddellijke 
omgeving.  

 
3. Publieke ruimte 
Projecten in de openbare ruimte, gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die 
een meerwaarde vormen voor de bewoners en gebruikers, die inzetten op groene 
mobiliteit, en zo een plek maken voor iedereen. Het gaat hier niet enkel om straten, 
pleinen en parken, maar ook om semi-publieke ruimtes die zich openstellen voor de 
buurt en de voorbijganger, en zo op een genereuze manier iets teruggeven aan de 
wijk en de stad. 

 
4. Extra Muros 
Kwalitatieve projecten gebouwd buiten het Brusselse grondgebied (nationaal of 
internationaal), maar ontworpen door een bureau gevestigd in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. 
 
Naast deze vier categorieën bekronen we het werk van een jong opkomend bureau 
met een eervolle vermelding. Elk bureau gevestigd in Brussel waarvan de oprichters 
in 2021 jonger zijn dan 40 jaar komt in aanmerking. 
 
Zijn de oprichters van uw bureau jonger dan 40 in 2021? 

- Ja 
- Nee 

 

  



SAMENWERKINGEN 
 
Uitvoeringsarchitect (indien anders dan de architect van het project) 
 
 
Landschapsarchitect 
 
 
Ingenieur stabiliteit 
 
 
Ingenieur technieken 
 
 
Duurzaamheid 
 
 
Akoestiek 
 
 
Andere studiebureaus 
 
 
Hoofdaannemer 
 
 

  



FOTO’S 
 
Foto’s van het project (mapje WeTransfer, Drive, Dropbox): max. 10 foto’s. 
 
 
Maximale grootte per bestand is 2MB. Gelieve de bestandsnamen van de foto’s te 
benoemen als volgt: 'NAAM ARCHITECT_NAAM PROJECT_onderwerp bestand (bv. 
detail raam, zicht vanuit de tuin) © naam fotograaf’. 
 
Naam van de fotograaf: 
 
 
Zijn de beelden rechtenvrij? 

o JA (dit betekent dat u over de copyrights beschikt en dat wij de fotograaf niet 
hoeven te betalen voor de publicatie van de foto’s) 

o NEE (dit betekent dat de fotograaf over het auteursrecht beschikt en dat wij 
hem/haar een royalty zullen betalen voor de publicatie van de foto’s) 
 

Indien NEE, gelieve ons het e-mailadres van de fotograaf te bezorgen: 
 
 

  



DOCUMENTATIE 
 
Om uw project door een internationale jury te kunnen laten beoordelen, vragen we u 
een dossiertje te maken waarin alle nodige informatie gebundeld zit: PDF-formaat, 
A4, liggend, max. 8 pagina’s in totaal, max. 5 MB in totaal, in het Engels. 
 

- Pagina 1: inplanting, tekst (max 250 woorden), technische fiche 
- Pagina 2 en 3: plannen: inplanting, plan van elke verdieping, minstens twee 

snedes (dwars en langs), eventueel gevels 
- Pagina 4 en 5: foto’s 
- Max. 3 extra pagina’s 

 
Op elke pagina moet bovenaan de naam van de architect staan, de naam van het 
project, en de plaats van het project. 
 

  



CONTACTPERSOON 
 
Gelieve de gegevens van de persoon te vermelden die we bij eventuele vragen of 
onvolledigheden kunnen contacteren.  
 
Contactpersoon (naam / voornaam) 
 
 
Telefoonnummer 
 
 
E-mailadres 
 
 
In juni 2021 communiceren we de lijst van genomineerde projecten. Gelieve in 
tussentijd de redactie van A+ niet te bellen of te mailen. We zullen zelf contact 
opnemen mochten we meer informatie van u nodig hebben. 


