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Genomineerden bekend internationaLe 
ontwerPwedstrijd duurzaamheidscentrum 
afsLuitdijk

De genomineerden zijn bekend van de Internationale Ontwerpwedstrijd, waarin architecten zijn 
uitgenodigd om met een creatief en innovatief ontwerp te komen voor de vestiging van een uniek 
Duurzaamheidscentrum op de Afsluitdijk. Een centrum met een grote publieksfunctie (naar 
verwachting 250.000 bezoekers per jaar) en tevens een locatie waar wetenschappelijk jong toptalent 
uit de hele wereld gaat werken aan oplossingen voor energie en milieuvraagstukken. 

Margreeth de Boer, voorzitter van jury ziet deze ontwerpwedstrijd als dé aanzet om de Afsluitdijk als 
icoon van duurzaamheid beleefbaar te maken: “Er zijn maar liefst 80 inzendingen bij ons 
binnengekomen van (teams van) architecten, stedenbouwkundigen en landschapsontwerpers. 
Naast veel Nederlandse inzendingen is er ook ruime internationale belangstelling. Inmiddels hebben 
wij 19 genomineerden gekozen. Het kabinet buigt zich in het voorjaar van 2010 over de Toekomst van 
de Afsluitdijk. Er zijn nu zoveel creatieve ideeën en ook van een dusdanig niveau dat de Stichting 
Duurzaamheidscentrum voldoende munitie heeft om een gedegen en onderbouwd advies over 
locatie, programma en gebouw richting kabinet te sturen. En daar zijn we verheugd over, want zo’n 
centrum verdient een architectuur van internationale allure.”

Bijgaand treft u de lijst van de 19 genomineerde inzendingen aan. Op vrijdag 27 november 2009 
worden de 5 prijswinnaars bekendgemaakt tijdens een officiële prijsuitreiking van 14.00 - 16.00 uur 
in de ARK te Leeuwarden. Dit varende centrum voor Architectuur en Ruimtelijke Kwaliteit zal voor 
die gelegenheid afgemeerd liggen in de Museumhaven, naast de oude Leeuwarder gevangenis 
Blokhuispoort. De prijzen worden uitgereikt door Margreeth de Boer, voorzitter van de jury, tevens 
voorzitter van de Raad voor de Wadden. De Commissaris der Koningin Provinsje Fryslan, de heer 
J.A. Jorritsma, zal tijdens deze bijeenkomst stilstaan bij het belang van het Duurzaamheidscentrum 
voor de regio. En tenslotte geeft de heer H. Brezet, hoogleraar TU Delft en voorzitter 
expertcommissie een inhoudelijke toelichting op de ontwerpen van de winnaars.     

Tijdens de prijsuitreiking is het juryrapport en het expertrapport voor een ieder beschikbaar. 
Op www.worldsustainabilitycentre.org vindt u meer informatie over de genomineerde inzendingen. 
En over de Internationale Ontwerpwedstrijd.  

NOOT VOOR DE REDACTIE:
Nadere informatie over de inhoud van dit persbericht is verkrijgbaar bij 
Tineke van der Schoor, Secretaris Duurzaamheidscentrum, telefoon 06 - 10 23 54 66. 
Email: vanderschoor@duurzaamheidscentrum.nl.



Press reLease 
Leeuwarden, 12 october 2009 

nominees announced for internationaL 
desiGn contest sustain-abiLity centre 
afsLuitdijk

The nominees of the International Design Contest, inviting architects to present a creative and  
innovative design for the establishment of a unique Sustainability Centre on the Afsluitdijk, have been 
announced. A centre with a significant public function (with an expected 250,000 visitors per year) 
and also a location where scientific young top talents from all over the world will work on solutions for 
energy and environmental issues. 

Margreeth de Boer, chair person of the jury, considers this design competition the perfect occasion 
to offer the experience of the Afsluitdijk as an icon of sustainability: “We have received no less than 
80 entries from (teams of) architects, urban designers and landscape architects.  In addition to many 
Dutch entries, there is also a broad international interest. We have meanwhile selected 19 nominees. 
In the Spring of 2010, the Dutch government will focus on the Future of the Afsluitdijk. This competition 
has now yielded such a wealth of creative ideas, and of such a high level, that Stichting Duurzaam-
heidscentrum has sufficient ammunition to submit to the government a thorough and properly 
substantiated advice on location, program and construction. And we are very happy about that, since 
such a centre deserves to be accommodated in an architectural design of international standing.”

Please find enclosed the list of 19 nominees. On Friday 27 November 2009, the 5 award winners are
announced during an official award ceremony from 14.00 - 16.00 hours at the ARK in Leeuwarden.
For this occasion, this floating centre for Architecture and Spatial Quality will be moored at the 
Museum Harbour, next to the old Leeuwarden prison Blokhuispoort. The awards will be presented by 
Margreeth de Boer, chair person of the jury, also chair person of the Council for the Wadden. During 
this ceremony, the Queen’s Commissioner of the Province of Fryslan, Mr. J.A. Jorritsma, will consider 
the importance of the Sustainability Centre for the region. And finally, Mr. H. Brezet, a professor at 
the TU in Delft and chairman of the export committee, will comment on the substance of the winners’ 
designs.     

During the award ceremony, the jury report and the expert report can be viewed and read by all. 
At www.worldsustainabilitycentre.org you will find more information about the nominated entries. 
And about the International Design Competition.  

NOTE FOR THE EDITOR:
For further information about the contents of this press release, please contact 
Tineke van der Schoor, Secretary of the Sustainability Centre, telephone 06 - 10 23 54 66. 

Email: vanderschoor@duurzaamheidscentrum.nl.


