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De Belgian Timber Construction Awards zijn een initiatief van Hout Info Bois en
hebben als doel om toonaangevende houtbouwprojecten gerealiseerd in België in de
kijker te plaatsen. Een bijkomend doel van de prijs is om kwaliteitsvolle en innovatieve houtarchitectuur te promoten.

Onderwerp
De Belgian Timber Construction Awards 2020 worden door een vakjury toegekend
aan houtbouwprojecten die gerealiseerd zijn in België in de laatste 4 jaar. De realisaties hoeven niet noodzakelijk ontworpen te zijn door een architect met de Belgische
nationaliteit, maar ze moeten wel gerealiseerd geweest zijn op het Belgische grondgebied. De dragende structuur van de constructie dient ofwel volledig, ofwel gedeeltelijk uit hout te zijn opgebouwd.
Vijf verschillende types constructies zullen bekroond worden door de jury. De vijf
categorieën waarvoor projecten kunnen ingediend worden zijn de volgende:

Residentieel

Eengezinswoningen 		

ResidentieelGegroepeerdeWoonvormen

Gegroepeerde woningen of appartementen, zowel uit de privé
als uit de publieke sector

NietResidentieel

Alle niet-residentiële projecten uit zowel de private als publieke sector komen
in aanmerking. Kantoren, kinderopvang, tehuizen, bedrijven, opslaggebouwen,
scholen, sportzalen, publieke ruimten, agrarische gebouwen, …

Uitbreiding

Uitbreidingen van elk type bestaand gebouw, zowel privé als publiek

Optopping

Optoppingen of verhogingen van elk type bestaand gebouw, zowel privé als publiek.
Een ingediend project kan slechts tot 1 categorie behoren. Voor gemengde projecten moet door de indiener dus afgewogen worden in welke categorie de realisatie
het best thuishoort. Tegelijkertijd kunnen kandidaten een onbeperkt aantal verschillende projecten indienen in alle categorieën.

Beoordelingscriteria
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Alle projecten zullen worden beoordeeld volgens de volgende criteria:
– De architecturale kwaliteit en de inplanting van de realisatie in zijn omgeving.
– De bouwtechnische kwaliteit en het gebruik van innovatieve materialen
gebaseerd op hout.
– Het bioklimatisme van het ontwerp: gebruik van milieuvriendelijke materialen
en ontwerpprincipes.
– De ruimtelijke functionaliteit van het ontwerp.
– De toepassing van lokale materialen en circulair materiaalgebruik.
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Prijzen
Hout Info Bois voorziet een som van € 18 000 om de laureaten te belonen.
Dit bedrag wordt als volgt verdeeld over de laureaten:
– Winnaar categorie “residentieel – eengezinswoningen”: € 4.000
– Winnaar categorie “residentieel – gegroepeerde woonvormen”: € 4.000
– Winnaar categorie “niet-residentieel”: € 4.000
– Winnaar categorie “uitbreiding”: € 3.000
– Winnaar categorie “optopping”: € 3.000
In het geval een winnend project werd ingediend door een groep van tijdelijk verenigde architecten bestaande uit meerdere partners, zal het prijzengeld gelijk verdeeld worden over de partijen. Van deze regel kan worden afgeweken wanneer een
andere verdeelsleutel werd voorgesteld op het moment van de inschrijving. Dit
alternatieve voorstel dient gevalideerd en goedgekeurd te zijn geweest door de
verschillende partners.
Naast de monetaire prijs worden de winnaars ook uitgebreid in de schijnwerpers
geplaatst tijdens een groots slotevenement op 26 november 2020 in Flagey te
Brussel.

Deelnemingsvoorwaarden
COVID–19
(bijgewerkt op 18.05.2020)
Door de huidige pandemie konden
verschillende projecten niet voorlopig
worden opgeleverd.
De organisatoren van de BTCA
hebben daarom besloten de datum
voor de voorlopige oplevering van
de ingediende projecten met twee
maanden te verlengen tot 31.07.2020.
Het ondertekende document van voorlopige oplevering samen met eventuele
aanvullende foto’s moeten ons tijdig
worden opgestuurd om de aanvraag
af te ronden.

De voorlopige oplevering van het gebouw moet liggen in de periode tussen
1 juni 2016 en 31 mei 2020.
De aanvraag tot deelname moet ingediend worden door 1 van de architecten uit
het projectteam. Deze persoon is ook het enige aanspreekpunt voor de organisatoren. Als een team bestaande uit meerdere partners gezamenlijk inschrijft voor
de prijs, dienen al deze partijen gespecifieerd te worden in het inschrijvingsformulier. Het hele projectteam en de opdrachtgever moeten op de hoogte gesteld zijn van
de deelname aan deze architectuurprijs, en moeten zich hiermee akkoord verklaren.
Leden van de organisatie of de jury, en hun collega’s, zijn uitgesloten van deelname aan de prijs.
De projecten moeten ingediend worden in het Nederlands of het Frans.

Hoe indienen?
Ten laatste op 31/05/2020 om 23:59 dient het volledige dossier te zijn doorgestuurd
naar de organisatie via een verzending door Wetransfer (https://wetransfer.com/)
naar e-mailadres info@hout.be.
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Alle documentatie en deelnameformulieren zijn beschikbaar op de website van
de Belgian Timber Construction Awards (www.timberawards.be). Voor elk afzonderlijk in te dienen project moeten de hieronder beschreven stappen worden gevolgd.
Voor elk project dient met andere woorden een afzonderlijke bundel documenten
doorgestuurd te worden.
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De verzending moet de volgende documenten bevatten:
1. Een volledig ingevulde projectfiche met bijbehorende argumentatie per beoordelingscriterium.
2. Het inplantingsplan op schaal 1/250 tot 1/1000 afhankelijk van de omvang
van het project. Formaat A3. In te dienen als pdf-bestand.
3. Het grondplan van gelijkvloers en alle verdiepingen op schaal 1/50 tot 1/100.
Formaat A3. In te dienen als pdf-bestand.
4. Relevante verticale doorsnedes door het gebouw, en gevelplan langs de straatkant op schaal 1/100 tot 1/200. Formaat A3. In te dienen als pdf-bestand.
5. Vijf tot tien foto’s van het project, van een goede kwaliteit en in een hoge resolutie, met extensie JPG of PNG. De foto’s dienen vrij te zijn van watermerk of
tekst en dienen als aparte bestanden doorgestuurd te worden. Voor de regels
over het auteursrecht dat op deze foto’s rust, lees onder het onderstaand punt
‘Auteursrecht’.
6. Optioneel: Bijkomende detailtekeningen van de meest relevante bouwknopen of
andere documenten of plannen die als relevant beschouwd worden. De bundel
met facultatieve documentatie mag de 10 pagina’s A4 formaat niet overschrijden.
Al deze informatie wordt nodig geacht om de jury in staat te stellen om het project volgens boven vernoemde criteria te kunnen beoordelen. Eens het project
ingediend is, wordt de inhoud van het dossier gecheckt op volledigheid. Als aan alle
deelnemingsvoorwaarden werd voldaan, krijgt u per e-mail een inschrijvingsbevestiging opgestuurd.

Kalender
15.02.2020
Aankondiging en
opening van de
inschrijvingen.

3/4

31.05.2020
om 23:59u
Deadline
inschrijving en
doorsturen
project.

09.2020 (…)
Bijeenkomst
van de jury.

26.11.2020
Bekendmaking en
uitreiking prijzen
tijdens slotevenement in Flagey,
Brussel.
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Jury
Een professionele jury zal worden samengesteld door de organisatoren. De
juryleden zullen zowel Belgische als internationale experts zijn die elk project
op bovengenoemde criteria zullen beoordelen. De jury komt bijeen op een door de
organisatoren vastgestelde plaats en tijd. Bij een opkomst van minstens 5 juryleden
kan overgegaan worden tot definitieve deliberatie. Er zal een voorzitter van de jury
worden aangesteld, wiens stem beslissend zal zijn in het geval van een status quo
tijdens de beoordeling.
De exacte samenstelling van de jury zal in een later stadium worden gecommuniceerd naar de deelnemers toe, ten laatste een week voor het afsluiten van de
inschrijvingen. De namen van de juryleden zullen ook kenbaar gemaakt worden
op de website www.timberawards.be.
De jury is autonoom in haar beslissingen en zal een korte motivatie neerschrijven
voor de selectie van de winnende projecten.
De jury behoudt zich het recht om in uitzonderlijke omstandigheden geen prijs
uit te reiken voor een bepaalde categorie.

Auteursrecht
De ingediende documenten met alle bijhorende plannen en foto’s kunnen en mogen
door de organisator gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden in het kader
van deze houtbouwprijs. De organisator zal de naam van de architect, het architectenkantoor en/of de fotograaf vermelden bij de afbeelding. Deze gegevens moeten duidelijk worden aangegeven in de titel van het aangeleverde beeldbestand. Het
indienen van dit materiaal impliceert automatisch de toestemming van alle belanghebbenden. De indiener van het project is verantwoordelijk voor het voorafgaand
verkrijgen van deze toestemming.

Geschillen
Door zich kandidaat te stellen voor deze prijs, aanvaarden de deelnemers automatisch de volledige inhoud van dit reglement, en leggen zij zich neer bij de finale
beslissing van de jury, die onherroepelijk is.

Contact en informatie
Hout Info Bois
Koningsstraat 163, 1210 Brussel
T +32 (0)2 219 27 43
info@hout.be
www.timberwards.be
www.houtinfobois.be/nl
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