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De Kleur Buiten Prijs 
 
 
 
 
A. DOELSTELLING, CRITERIA EN ALGEMENE TOELICHTING 
 
 
 
1. 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 het werk van de stichting ondersteunen. De stichting 
heeft besloten een nieuw instrument in te zetten voor het bereiken van haar doel: het uitreiken van 
een tweejaarlijkse prijs, die voor het eerst in de loop van 2011 wordt toegekend.  
 
2. De Kleur Buiten Prijs 
De Kleur Buiten Prijs vloeit voort uit de doelstelling van de stichting en is in 2010 in het leven 
geroepen. Dit Reglement is door het bestuur van de Stichting Kleur Buiten vastgesteld en ligt ter 
inzage op het secretariaat van de stichting. In dit Reglement worden de regels die gelden voor de 
organisatie en toekenning van de Kleur Buiten Prijs gespecificeerd. Het Reglement is bindend voor 
allen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de toekenning van de prijs. 
 
3. Omschrijving van de Kleur Buiten Prijs 
De Kleur Buiten Prijs (verder te noemen: de prijs) is een tweejaarlijkse onderscheiding die wordt 
toegekend aan ontwerpers, adviseurs en/of opdrachtgevers van gerealiseerde gebouwen, 
bouwensembles of projecten in of aan de openbare ruimte die voldoen aan de doelstellingen en 
selectiecriteria zoals hieronder genoemd. De prijs is een vakprijs die wordt toegekend op basis van het 
oordeel van een daartoe ingestelde vakjury en bestaat uit een geldbedrag van € 5.000,--  
 
4. 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.  
  

5. 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.  
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B. DEELNAME, REGLEMENT EN TOELATINGSVOORWAARDEN  
 
 
 
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 die is aangegeven in het betreffende 

inschrijfformulier; 
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. 
 
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. Inzendingsvoorwaarden 
Inzendingen 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, gebundeld maar 
niet ingebonden; 

- Indien van toepassing: print van bevestiging van aanmelding via de website in enkelvoud. 
 

Nb. niet gevraagde materialen zoals, stalen of los opgeplakte materialen worden niet meegenomen in 
de beoordeling. 
 
3.  Aanmelding 
Het is mogelijk om een aanmeldingsprocedure in te lassen, waarbij kandidaten vooraf moeten 
aangeven of zij van plan zijn een inzending in te dienen. Het bestuur van de Stichting besluit hierover 
voor iedere editie van de prijs afzonderlijk. 
Indien wordt besloten om aanmelding verplicht te stellen, wordt hiertoe een aanmeldingsformulier 
gepubliceerd op de website van de Kleur Buiten Prijs (www.kleurbuitenprijs.nl). 
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4.  Voordrachten 
Het is tevens mogelijk om een procedure in te lassen, waarbij derden de organisatoren kunnen 
attenderen op mogelijk interessante kandidaten voor deelname. Het bestuur van de Stichting besluit 
hierover voor iedere editie van de prijs afzonderlijk. 
Indien wordt besloten om voordrachten mogelijk te maken, worden de voorgedragen kandidaten 
daarvan door de organisatoren van de procedure op de hoogte gesteld en uitgenodigd om het 
betreffende project in te zenden. 
 
 
 
 
 
C. DE JURY, DE TOETSINGSPROCEDURE EN DE AANWIJZING VAN DE PRIJSWINNAAR  
 
 
 
1.  De jury  
 
a.  Benoeming. Het bestuur van de Stichting benoemt de jury van de prijs voor de duur van één 

termijn. De benoeming kan maximaal met één termijn worden verlengd. De juryleden worden 
benoemd op persoonlijke titel en zijn onafhankelijk van de Stichting. Projecten waarbij juryleden 
direct betrokken zijn geweest, komen niet in aanmerking voor de prijsronde waarin zij als jurylid 
optreden. De jury brengt een bindend advies uit aan het bestuur van de stichting die dit oordeel 
zal overnemen. Aan het jurylidmaatschap is geen honorarium verbonden. Wel kunnen reiskosten 
worden vergoed. 

b.  Samenstelling. De jury bestaat uit tenminste 5 leden, met een oneven aantal, waaronder één 
voorzitter. In de jury zijn onder meer de volgende vakgebieden/disciplines vertegenwoordigd: 
architect, stedenbouwkundige of landschapsarchitect, opdrachtgever, kleurspecialist en 
(vak)publicist/criticus. 

       De winnaar van de prijs wordt gevraagd om in de eerst volgende jury zitting te nemen. 
c. 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. 
d. Vergaderingen. De jury vergadert zo vaak als nodig is om te komen tot een oordeel over de 

inzendingen die daartoe aan haar worden voorgelegd.  
e. Jurysecretaris. De jury heeft de beschikking over een secretaris die de beoordelingsprocedure 

bewaakt en zorgt voor de verslaglegging en het juryrapport. De verslagen van de 
jurybijeenkomsten worden geaccordeerd door de jury. De secretaris heeft geen stemrecht en 
maakt geen onderdeel uit van de jury.  

 
2.  De 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. Inzendingen die niet of  
niet geheel voldoen aan de geformuleerde criteria en inzendingseisen worden aan de jury voorgelegd  
met het advies deze niet mee te nemen in 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.  
 
3.  Werkwijze van de jury 
De jury komt tot zijn oordeel in drie ronden: 
  
Eerste ronde:  Uit de toegelaten inzendingen kiest de jury een nader te bepalen aantal inzendingen 

dat in aanmerking komt voor een vermelding in het juryrapport. 
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Tweede ronde: Uit deze projecten kiest de jury maximaal 3 projecten die genomineerd worden.  
Derde ronde:    De winnaar wordt gekozen uit de 3 genomineerde projecten. 
 
 
4. Het oordeel en het rapport van de jury 
De jury brengt haar oordeel uit aan het bestuur van de Stichting. Het oordeel van de jury is bindend 
voor alle betrokkenen. Over het juryoordeel kan niet worden gecorrespondeerd. De jury doet geen 
mededelingen over de inzendingen, de procedure of de andere juryleden buiten de beslotenheid van 
de samenkomsten. Wanneer gedurende het beoordelingstraject een jurylid verhinderd is, wordt dit lid 
niet vervangen. Bij stakende stemmen beslist de voorzitter. 
 
De beslissing van de jury wordt gemotiveerd weergegeven in het juryrapport. Het juryrapport wordt 
vastgesteld door het bestuur van de Stichting. Het schriftelijke juryrapport wordt na de prijsuitreiking 
openbaar gemaakt. In het rapport worden de projecten die in de eerste ronde zijn geselecteerd van 
een beknopte toelichting voorzien en worden de drie genomineerde projecten gemotiveerd 
beoordeeld.   
 
5.  De Prijsuitreiking 
De Stichting draagt zorg voor een publieke prijsuitreiking aan de winnaar. Deze vindt plaats maximaal 
twee maanden nadat het juryoordeel is uitgebracht. Tijdens deze bijeenkomst is het juryrapport 
beschikbaar. Ook via de website en een persbericht wordt de winnaar bekend gemaakt. 
Het prijzengeld wordt maximaal 4 weken na uitreiking overgemaakt op de rekening van de winnaar.  
 
 
 
 
 
D. SLOTBEPALINGEN 
 
 
1. Publiciteit 
Het is deelnemers, juryleden of andere betrokkenen niet toegestaan in de publiciteit te treden over zaken 
die inhoudelijk samenhangen met de inzendingen of met de prijs als zodanig, voordat het besluit van de 
Stichting, gehoord de jury, is bekend gemaakt.  
 
2.  Auteursrechten  
De inzendingen blijven het geestelijk eigendom van de deelnemers.  
 
3. Gebruik, verzekering, eigendom en terugzending van de ingezonden bescheiden  
Alle voor de prijs ingezonden stukken blijven tot 2 maanden na de bekendmaking van de uitslag door 
de jury, ter beschikking van de Stichting. Gedurende deze termijn zijn de ingezonden bescheiden niet 
verzekerd. De Stichting heeft het recht de ingezonden bescheiden naar eigen inzicht te publiceren of 
te exposeren, met naamsvermelding van de (hoofd)ontwerper, zonder hem of haar daarvoor enige 
vergoeding schuldig te zijn. 
 
4. Slotbepaling 
In alle zaken waarin dit Reglement niet voorziet, evenals bij eventuele geschillen, beslist het bestuur 
van de Stichting. 
 
 
 
Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Kleur Buiten te Haarlem op 29 september 2010 
 
 
B.Eenhoorn          F.Frederiks 

 
 
 
Voorzitter                                                              Secretaris  


