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BRUSSELS 
ARCHITECTURE  
PRIZE
De Brussels Architecture Prize is een initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat wordt 
uitgevoerd door Urban in samenwerking met A+ Architecture in Belgium.

Om de twee jaar bekroont de Brussels Architecture Prize opmerkelijke architectuurprojecten die bij-
dragen aan de ruimtelijke kwaliteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze prijs wordt voor het 
eerst uitgereikt in 2021.

De Prijs wordt georganiseerd in samenwerking met het CIVA en BOZAR.

De Brussels Architecture Prize zet Brussel in de kijker als metropool met grote ruimtelijke kwaliteiten, 
waar zowel gevestigde waarden als jonge architecten voet aan de grond krijgen, als een laboratorium 
voor hedendaagse architectuur en stedenbouw waar innovatieve projecten actief ondersteund worden 
en als inspirator voor een stedelijk beleid, ver buiten de regionale grenzen van het gewest.

OPEN CALL
De prijs bekroont recente realisaties van Belgische of buitenlandse architecten in Brussel en van 
Brusselse bureaus in Vlaanderen, Wallonië of het buitenland. Elke architect met een architectenbureau 
in Brussel of auteur van een bouwwerk dat bijdraagt aan de kwaliteit van de hoofdstad, opgeleverd 
tussen 2018 en juni 2021, kan een kandidatuur indienen. Zowel jonge als gevestigde architecten kunnen 
kandideren met kleine, innovatieve interventies en grote, publieke ingrepen. 

Alle informatie over de prijs en het indienen van de projecten gebeurt op:
brusselsarchitectureprize.be 
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CATEGORIËEN EN 
VERMELDINGEN  
De 4 verschillende categorieen zijn: 

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 uitda-
gingen van de hedendaagse grootstad.

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 bli-
jvende impact hebben op de kwaliteit en de beleving van de onmiddellijke omgeving. 

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.

Extra Muros: kwalitatieve projecten gebouwd buiten het Brusselse grondgebied (nationaal of 
internationaal), maar ontworpen door een bureau gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Een internationaal samengestelde professionele jury kiest in elke categorie maximum acht genomineer-
den waarvan één laureaat. Naast deze 4 prijscategorieën worden nog twee eervolle vermeldingen 
uitgereikt:

De Lifetime Achievement: vermelding voor een Brussels bureau of architect die dankzij jaren-
lange inzet positieve veranderingen heeft kunnen teweegbrengen voor Brussel. Deze persoon 
wordt voorgedragen door het wetenschappelijk comité. Hiervoor kan je dus geen kandidatuur 
indienen.

De Promising Architect: vermelding voor een jong opkomen bureau gelegen in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest waarvan de vennoten niet ouder zijn dan 40 jaar in 2021.

PROFESSIONELE JURY 
EN PUBLIEKSJURY
De professionele internationale jury is samengesteld uit gerenommeerde buitenlandse architecten en 
sleutelpersonen uit de internationale architectuurwereld met een relatie tot (of liefde voor) Brussel. De 
selecties worden door de professionele jury in twee fases gemaakt:

Deze maakt eerst de voorselectie en herleidt het aantal inzendingen tot een achttal genomineerde 
projecten per categorie, behalve de Lifetime Achievement. De genomineerden voor deze eervolle 
vermelding worden voorgedragen door het wetenschappelijk comité.  

Daarna kiest de jury uit de (maximaal) 32 genomineerden de vier laureaten alsook de twee eer-
volle vermeldingen.

Een publieksjury kiest, los van alle categorieën, uit de genomineerde projecten een favoriet project. Het 
project met de meeste stemmen wint de publieksprijs van de Brussels Architecture Prize.
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EVENTS & 
RANDPROGRAMMATIE
Om bepaalde thema’s naar voren te brengen en om de verschillende actoren van sector samen te bren-
gen, organiseren we in samenwerking met onze partners een uitgebreide randprogrammatie. 

ARCHIWEEK

In oktober worden de genomineerden bekendgemaakt via een tentoonstelling, lezingen, debatten en 
rondleidingen in de stad in het kader van de Archiweek georganiseerd door Urban.

LEZINGEN

In het najaar organiseren we in samenwerking met het CIVA zes lezingen door de architecten van de 
genomineerde projecten. Deze reeks loopt vanaf de Archiweek tot en met de Prijsuitreiking in december.

RONDLEIDINGEN

Vanaf oktober openen de genomineerde projecten hun deuren voor het grote publiek.

PRIJSUITREIKING

Een feestelijk prijsuitreiking vindt plaats in december 2021.

PUBLICATIE

De speciale uitgave A+293 wordt volledig gewijd aan de Brussels Architecture Prize. Op 144 pagina’s 
worden niet alleen de genomineerden en de laureaten voorgesteld maar ook elke inzending krijgt een 
plek. Er is ook plaats voor quotes van de Jury, voor een langer artikel dat de architectuur in Brussel 
duiding geeft en interviews.

PLANNING
VAN 26 MAART T.E.M 31 MEI Open Call

JUNI Juryselectie bekend

OKTOBER Tentoonstelling, debatten, lezingen en rondleidingen in het kader 
van de Archiweek. Stemmen publieksprijs.

OKTOBER – DECEMBER Lezingen en rondleidingen

DECEMBER Prijsuitreiking en verschijning A+293
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PARTNERS
HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJKE GEWEST

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voert een ambitieus beleid uit op het vlak van stedenbouw, onder 
de bevoegdheid van Staatssecretaris Pascal Smet. De Gewestelijke dienst Urban.brussels zet dit beleid 
om in concrete acties en kan daarvoor rekenen op deskundigheid van haar medewerkers.

Urban.brussels speelt een centrale rol in de bewustmaking van de burger voor het feit dat we vandaag 
bouwen aan de stad van morgen.

A+ ARCHITECTURE IN BELGIUM

Met de publicatie van een tweemaandelijks tijdschrift, een website en de organisatie van lezingen en 
tentoonstellingen is A+ Architecture in Belgium dé referentie voor architectuur en stedenbouw in België. 

Door inventarisatie, bevraging en promotie tracht A+ Architecture in Belgium architecten, beleidsma-
kers, opdrachtgevers en producenten aan te zetten om bij te dragen aan een kwaliteitsvolle invulling van 
onze gebouwde omgeving. A+ Architecture in Belgium wil hiermee eveneens bruggen te slaan tussen 
architectuurdebat en -productie en tussen de gewesten, de gemeenschappen en het internationale 
niveau. 

A+ Architecture in Belgium is een vereniging zonder winstoogmerk die werd opgericht in 1973.

CONTACT 
A+ Architecture in Belgium 
Louise Van Laethem 
Communicatie & Marketing 
Louise.vanlaethem@a-plus.be 
T +32 (0)2 645 79 14 

Kabinet van Staatssecretaris Pascal Smet
Damiaan De Jonge
Communicatie
ddejonge@gov.brussels
T +32 (0)486 61 00 36 / +32 (0)2 517 14 47

MEER INFO
→→→ www.brusselsarchitectureprize.be

SOCIAL MEDIA 
@BrusselsArchitecturePrize 
#BrusselsArchitecturePrize2021


