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Genomineerden openbare ideeënprijsvraag Duurzaam Sporten bekend
Dit jaar bestaat de Richard Krajicek Foundation (RKF) 15 jaar. Ter gelegenheid hiervan schreef de foundation
op 1 mei jl. de openbare ideeënprijsvraag Duurzaam Sporten uit. De RKF daagde architecten,
landschapsarchitecten, beeldend kunstenaars, stedenbouwkundigen en andere geïnteresseerden uit een
nieuwe en duurzame filosofie te bedenken voor de toekomstige playgrounds.
Onder leiding van Liesbeth van der Pol voormalig rijksbouwmeester en directeur van DOK Architecten
(voorzitter, met stemrecht) heeft de jury, verder bestaande uit Boudewijn Poelmann (VriendenLoterij), Petra
Rutten (ProperStok/Heijmans), Césare Peeren (2012 Architecten) en Richard Krajicek (RKF), uit 52 inzendingen
10 ideeën genomineerd. De jury kiest uit de tien genomineerden drie winnaars en maximaal twee eervolle
vermeldingen. Het totale prijzenbedrag bedraagt € 9.000 exclusief btw.
Voor uitvoeriger toelichting, zie www.duurzameplaygrounds.nl en www.arch-lokaal.nl
Genomineerden op volgorde van binnenkomst:
Het hergebruikte appartement
Bernd Upmeyer (1973) en Javier Bressel Mateo
BOARD, Rotterdam
Plug & Playground
Ward Mouwen (1978) en Bas van Galen (1977)
A Matter of Space, Rotterdam en BRX Architects, Delft
Craquelé
Tjeerd Bloothoofd (1982)
BLOOT Architecture, Den Haag
…even Krajicek bellen.
Cees Maris (1976), Frank Lewis, Kees Tammes, René Smit
Maris landschapsontwerp & techniek en René Smit Architecten, Zeewolde
Fastfood
M. Seebregts (1974) en B. Huijzers
JMBolivia en Beestyling, Amsterdam
Pop-up Playground
Jacques Vink (1964), Nick van der Knaap en Ward Mouwen
Ruimtelab2 Architecten, Rotterdam
Into the Wild
Daryl Mulvihill (1977), Francesco Garofalo (1983), Barbara Costantino (1982)
dmau en Openfabric, Amsterdam

Orbit - beyond the circle
Elger Blitz (1964), Hannah Schubert, Thomas Tiel Groenestege, Willem van Leunen en Sander Singor
Carve, Amsterdam, SJB media, Hilversum en Bureau Sant en Co, Den Haag
The next level
Bart van Leeuwen (1987)
Hilversum
Living Playgrounds
Steven van der Goes (1979) en Maria Mansilla
Steven van der Goes Architecten, Rotterdam
Prijsuitreiking op 22 november 2012
De winnaars en eervolle vermeldingen zullen door Richard Krajicek persoonlijk worden bekendgemaakt op 22
november 2012 aan het einde van de manifestatie Het Nieuwe Opdrachtgeven in het Schieblock te Rotterdam.
Tevens zal er op een 22 november een publicatie met maximaal 40 inzendingen worden gepresenteerd als
inspiratie voor gemeenten en ontwerpers. Dankzij een bijdrage van 450.000 euro van de VriendenLoterij kan
de stichting het beste voorstel realiseren. Voor iedereen die bij de prijsuitreiking wil zijn, is vanaf 17.00 uur de
toegang kosteloos. Aanmelden is verplicht via http://www.rostra.nl/congress.asp?congress_id=447
Het is ook mogelijk om de hele dag bij Het Nieuwe Opdrachtgeven aanwezig te zijn. Op deze dag wordt o.a.
aandacht besteed aan eerdere projectprijsvragen waarbij het winnende ontwerp werd gerealiseerd, en aan een
nieuw KOMPAS voor Prijsvragen. In de middag wordt nader ingegaan op de vraag hoe de nieuwe relatie tussen
overheid en stakeholders leidt tot nieuwe ruimtelijke en financiële scenario’s, en een nieuw soort opdrachtgevers
(zoals de RKF). Voor meer informatie: www.arch-lokaal.nl.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de pers
Voor meer informatie over de Richard Krajicek Foundation: Eric van Veen, T 06-55377080 of 070-3387445
Email: eric@krajicek.nl, www.krajicek.nl
Voor informatie over de prijsvraag, procedure, beeldmateriaal en informatie over Architectuur Lokaal : Maaike
van Beusekom, Architectuur Lokaal T 020 – 530 4000, Email: maaike.vanbeusekom@arch-lokaal.nl
Over De VriendenLoterij
De VriendenLoterij steunt al meer dan 20 jaar goede doelen die werken aan verbetering van gezondheid en
welzijn in Nederland. Deelnemers kunnen zelf bepalen naar welk goed doel de helft van de lotprijs gaat.
Inmiddels spelen bijna een half miljoen deelnemers mee voor 41 goede doelen en 3.800 clubs en verenigingen.
Sinds 1998 is ruim een half miljard euro aan goede doelen gegeven. De Richard Krajicek Foundation wordt sinds
2004 gesteund door de VriendenLoterij en ontving t/m 2011 een bijdrage van 3.8 miljoen euro.

