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Toelichting bij het inschrijfformulier Kleur Buiten Prijs 2010/2011 
 
 
A. Toelichting op de Kleur Buiten Prijs 
 
Stichting Kleur Buiten  
De Stichting Kleur Buiten (SKB) wil het bewust gebruik van kleur in de gebouwde omgeving 
bevorderen. Met dat doel mobiliseert en ontwikkelt de stichting de beschikbare kennis en ervaring op 
dit terrein. Studiedagen, excursies, publicaties en cursussen zijn middelen die SKB sinds de oprichting 
in 1983 heeft ingezet om die kennis onder alle betrokkenen te verspreiden. SKB verenigt particulieren, 
bureaus, instellingen en bedrijven uit de wereld van architectuur, bouw, bouwmaterialen, kleuradvies 
en onderwijs en andere geïnteresseerden, die door een jaarlijkse donatie en door het deelnemen aan 
activiteiten het werk van SKB ondersteunen. De stichting heeft besloten een nieuw instrument in te 
zetten voor het bereiken van haar doel: het uitreiken van een periodieke prijs, die voor het eerst in de 
loop van 2010 wordt toegekend.  
 
Omschrijving van de Kleur Buiten Prijs 
De Kleur Buiten Prijs (verder te noemen: de Prijs) is een tweejaarlijkse onderscheiding die wordt 
toegekend door de Stichting Kleur Buiten (verder te noemen: de Stichting) aan ontwerpers en/of 
opdrachtgevers van bouwwerken die voldoen aan de doelstellingen en selectiecriteria, zoals hieronder 
genoemd. De Prijs is een vakprijs die wordt toegekend op basis van het oordeel van de hiertoe 
ingestelde vakjury. De Prijs bestaat uit een geldbedrag van € 5000,-  

 
Doelstelling 
De doelstellingen die aan de prijs ten grondslag liggen, zijn de volgende: 
a. het vestigen van een zo breed mogelijke aandacht op inspirerende voorbeelden van bewuste  

kleurtoepassingen bij gebouwen, bouwensembles of projecten in of aan de openbare ruimte 
waaronder ook de architectuur en inrichting van het maaiveld;  

b. het honoreren van projecten die een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van de 
leefomgeving; 

c. het versterken van de bewustwording en de kennis met betrekking tot de toepassing van kleur in  
of aan de  openbare ruimte, de architectuur en de inrichting van het maaiveld; 

d. het belonen van personen of instanties die blijk hebben gegeven van visie en overtuigingskracht in 
het bewuste gebruik van kleur in de architectuur of in en aan de openbare ruimte, inclusief de 
architectuur en inrichting van het maaiveld; 

e. het vergroten van de kennis over de doelstellingen en de activiteiten van de stichting.  
 
Sponsoring 
De toekenning van de prijs wordt mogelijk gemaakt door de Stichting Kleur Buiten, door particuliere 
donaties en door bijdragen van het bedrijfsleven, waaronder de Amsterdamse Vormgevers 
Maatschappij (AVM),  Colorjinn, Keim Nederland, Kluwer, Sigma Coatings, Sikkens en Wienerberger.  
 
 
 
B. Deelname Prijs Kleur Buiten 2010/2011 
 
1. Deelname 
Voor de prijs komen in aanmerking bedenkers, adviseurs, ontwerpers en/of opdrachtgevers van 
kleurtoepassingen in gebouwen, bouwensembles of projecten in of aan de openbare publieke ruimte, 
inclusief de architectuur en inrichting van het maaiveld, die voldoen aan de volgende kwalificaties: 
 
a. de datum van oplevering moet liggen in de periode van 1 januari 2006 tot en met 1 november 

2010; 
b. het project is gerealiseerd in Nederland; 
c. er is aantoonbaar sprake van bewust en beredeneerd kleurgebruik, hetgeen moet blijken uit een   

toegevoegde schriftelijke toelichting en argumentatie; 
d.  de kleurtoepassingen dienen openbaar zichtbaar te zijn en voor het publiek waarneembaar. 
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Interieurs en binnenruimten, straatmeubilair, beplanting en dynamische cq bewegende 
omgevingsvariabelen zijn van deelname uitgesloten. 
 
De jury mag projecten voor beoordeling toelaten die bijzonder genoeg zijn maar niet vanzelfsprekend 
aan de criteria onder punt B.1 voldoen. 
 
Van deelname zijn uitgesloten de juryleden, met inbegrip van hun bureaus of organisaties, alsmede al 
diegenen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de voorbereiding of organisatie van de toekenning 
van de prijs. 
 
2. Voordragen 
N.v.t.  
 
3. Aanmelding 
N.v.t.  
 
4. Inzendingsvoorwaarden 
De inzendingen moeten vóór 19 november 2010, 17.00 uur, worden ingediend in de Nederlandse 
taal en bestaan uit alle hieronder volgende onderdelen:  

- de projectgegevens op A4 volgens het format (bijlage 1) in 10-voud, gebundeld maar niet 
ingebonden; 

- eigen verklaring (bijlage 2) in 10-voud;  
- een tekst (Wordbestand) in het Nederlands op 2 A4 (maximaal 1000 woorden) gebundeld 

maar niet ingebonden, in 10-voud. De tekst gaat in op: 
 het kleurontwerp en materiaalgebruik 
 de manier waarop de bedenker/opdrachtgever/ontwerper(s) hiermee getuigt van 

bewust kleurgebruik in de gebouwde omgeving, denk bijvoorbeeld aan aspecten als: 
bedoeld effect, eindresultaat, proces, personen, werkwijze, gebruik door derden, 
onderhoud en beheer en duurzaamheid. 

- één USB-stick of CD met alle hierboven genoemde bestanden én een pdf-bestand, geschikt 
om te printen op een paneel met staand A1 formaat, minimaal 300 dpi, dat het volgende 
bevat: 

 kleurecht beeldmateriaal van het ingezonden project, bestaande uit ten minste 1 
overzichtsbeeld en 1 detailbeeld waarin de toepassing van kleur het best naar voren 
komt.  

- een kleurenprint van bovengenoemd pdf-bestand op A3-formaat in 10-voud. 
 
5. Technische commissie 
Alle ingediende projecten worden, voorafgaande aan de beoordeling door de jury, getoetst op de  
formele criteria en de inzendingsvoorwaarden door een technische commissie. De mate waarin 
inzendingen niet voldoen aan de geformuleerde criteria en inzendingseisen wordt aan de jury 
gerapporteerd. Uiteindelijk beslist de jury over toelating tot de beoordeling. 
 
De technische commissie bestaat in ieder geval uit een vertegenwoordiger van de Stichting Kleur  
Buiten en de secretaris van de jury. 
 
De technische commissie wordt benoemd door het bestuur van de Stichting Kleur Buiten.  
 
6. Beoordeling door de jury 
Het bestuur van de Stichting benoemt de jury van de prijs voor de duur van één termijn. De juryleden 
worden benoemd op persoonlijke titel en zijn onafhankelijk van de Stichting. Bouwwerken waarbij 
juryleden betrokken zijn geweest, komen niet in aanmerking voor de prijsronde waarbij zij als jurylid 
optreden. De jury brengt een bindend advies uit aan de Stichting die zijn oordeel zal overnemen. In de 
editie 2010/2011 bestaat de jury uit: 
 
Adri Duivesteijn, wethouder Almere, voorzitter van de jury 
Els Bet, stedenbouwkundige 
Hennie van den Boogert, verfarchitect M2L 
Hans Ibelings, architectuurcriticus 
Bart Mispelblom Beyer, architect-directeur Tangram Architectuur en Stedelijk Landschap 
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Jim Schuyt, bestuursvoorzitter woningcorporatie de Alliantie 
Rudy Stroink, directeur TCN Projectontwikkeling  
 
Secretaris zonder stemrecht: Indira van ’t Klooster, Architectuur Lokaal 
 
7. Beoordelingscriteria 
De jury beoordeelt de projecten en kiest een winnaar op basis van de aan de prijs ten grondslag  
liggende, bovengenoemde doelstellingen en betrekt daarbij ook de volgende aspecten: 
- originaliteit en creativiteit 
- vakmanschap 
- toepasbaarheid in bredere zin/voorbeeldfunctie. 
 
8. Tijdschema  
De prijs verloopt volgens het onderstaande tijdschema:  
 
Start Kleur Buiten Prijs 2010/2011:  1 oktober 2010 
Sluiting inzendtermijn:    19 november 2010, 17.00 uur bij Architectuur Lokaal  
Toetsing:       eind november 2010  
Beoordeling door jury 1e ronde   2e helft december 2010  
Bekendmaking genomineerden:   2e helft december 2010 
Juryuitspraak & prijsuitreiking:  begin februari 2011, prijsuitreiking tijdens de Bouwbeurs in 

Utrecht, opening (reizende) tentoonstelling 
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BIJLAGE 1 (bij punt B.4) 
 
 
Inschrijfformulier Kleur Buiten Prijs 2010/2011 
 
Projectgegevens 
 
1. Ingediend  project 
 
Naam project: 
Locatie project: 
Datum start uitvoering: 
Datum oplevering of geplande datum oplevering:  
Functie en/of betekenis van het project: 
 
 
2. Ontwerper/architect/opdrachtgever/bedenker van het kleurconcept 
 
a.   naam bedrijf/gemeente/provincie ed.: 
b.   eindverantwoordelijke voor de inzending: 
c.   contactpersoon van de inzending: 
d. adres/postbus 
e. plaats en postcode 
f.    telefoon: 
f. fax: 
g. e-mail:      
 
 
3. Overige relevante partners indien van toepassing (architecten, stedenbouwkundigen, 
landschapsarchitecten, civieltechnische ontwerpers, aannemers, adviseurs, etc.) 
a. naam bureau (of bureaus): 
b. naam projectontwerper: 
c. eventueel overige ontwerpers: 
 
 
 
NB. Dit formulier (Bijlage 1) moet losbladig en in 10-voud, samen met de andere onderdelen genoemd 
onder punt 9, op vrijdag 19 november 2010 om uiterlijk 17.00 uur aanwezig zijn op het onderstaande 
adres: 
 
Architectuur Lokaal 
Betreft: inzending Prijs Kleur Buiten 2010/2011 
Tussen de Bogen 18 
1013 JB Amsterdam 
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BIJLAGE 2 (bij punt B.4) 
 
 
Eigen verklaring 
 
Ondergetekende meldt hierbij bovengenoemd project aan voor beoordeling in het kader van de Prijs 
Kleur Buiten 2010. Door inzending geeft men aan alle regels omtrent de Prijs Kleur Buiten te 
onderschrijven. 
 
Ondergetekende verklaart dat de kleur- en printkwaliteit van de inzending van dien aard is dat de jury 
zich op basis hiervan een goed oordeel kan vormen van het ingediende project. 
 
Ondergetekende machtigt de organisatie van de Prijs Kleur Buiten kosteloos gebruik te maken van het 
bijgeleverde tekst en beeldmateriaal ten behoeve van eventuele openbaarmaking in het kader van de 
Prijs Kleur Buiten 2010 en latere edities, en naar beste kunnen medewerking te verlening bij het 
beschikbaar stellen van voor publicatie geschikt beeldend materiaal en eventueel ontbrekende 
gegevens. De algemeen geldende regels omtrent intellectueel eigendom blijven uiteraard van 
toepassing. De eindredacteur is verantwoordelijk voor vorm en inhoud van genoemde publicatie. 
 
Ondergetekende houdt zich beschikbaar om ter plaatse het ingediende project toe te lichten, al dan 
niet in aanwezigheid van andere betrokkenen bij het project, begin januari 2011. 
 
Ondergetekende levert desgevraagd een paneel op A1-formaat ten behoeve van de tentoonstelling op 
uiterlijk 21 januari 2011. 
 
Ondergetekende is bereid zijn of haar medewerking te verlenen bij overige activiteiten in het kader van 
de Prijs Kleur Buiten zoals daar zijn: de aanwezigheid bij de bekendmaking van de nominaties, indien 
een dergelijke bijeenkomst wordt georganiseerd. 
 
 
Ondertekening 
 
Naam: 
 
Plaats, Datum: 
 
Handtekening: 
 
 
 
NB. Dit formulier (Bijlage 2) moet losbladig en in 10-voud, samen met de andere onderdelen genoemd 
onder punt 9, op vrijdag 19 november 2010 om uiterlijk 17.00 uur aanwezig zijn op het onderstaande 
adres: 
 
Architectuur Lokaal 
Betreft: inzending Prijs Kleur Buiten 2010 
Tussen de Bogen 18 
1013 JB Amsterdam 
 
 


