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Scholencampus Het Rijks en Jorismavo wint

Architectuurprijs Nijmegen

Het ontwerp van Mecanoo Architecten voor de scholencampus Het Rijks en Jorismavo heeft

de Architectuurprijs Nijmegen 2021 gewonnen. Villa Sint Anna naar een ontwerp van studio

PROTOTYPE kreeg een eervolle vermelding. De Duurzaamheidsprijs ging naar Zuiderveld –

Ecodorp Nijmegen door H2A architecten en Talis. Publieksfavoriet is De Achtertuin naar een

ontwerp van Boeijenjong Architecten.
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Het bestaande schoolgebouw, uit 1955, naar ontwerp van C. Pouderoyen is getransformeerd

tot een open, groene en uitnodigende scholencampus met twee zelfstandige middelbare

scholen met gedeelde sportvoorzieningen.

“Het transformeren van gebouwen is een enorm relevante opgave en altijd duurzamer dan

nieuw te bouwen. Hergebruik is niet altijd vanzelfsprekend omdat een nieuw programma

niet perfect zou kunnen passen en dat als beperkend ervaren kan worden. Maar in dit geval

zijn de karakteristieken en de structuur van het bestaande gebouw juist van harte omarmd

en gezien als cadeautjes voor een nieuwe tijdslaag.

Hierdoor is er een school met een prachtige en bijzondere ruimtelijke kwaliteit ontstaan die

er nooit was geweest in een nieuwbouw situatie”, aldus de vakjury waarin Gus Tielens (Korth

Tielens Architecten), Teake Bouma (Teake Bouma architectuur/stedenbouw & winnaar

Architectuurprijs Nijmegen 2019), Sylvia Karres (Karres en Brands) en Johan Snel

(stedenbouwkundige AM Vastgoed) plaats hadden.

Het transformeren van gebouwen is een enorm relevante opgave en altijd

duurzamer dan nieuw te bouwen

“



Villa Sint Anna. Beeld Jeroen Musch

Eervolle vermelding van de jury

De jury kende ook een eervolle vermelding toe aan Villa Sint Anna, gelegen aan de Sint

Annastraat naar een ontwerp van studio PROTOTYPE. De jury: “Dit project verdient alle lof

wegens uitmuntend vakmanschap en ambachtelijkheid. Naast de formidabele uitwerking is

de ruimtelijkheid van dit prachtige woonhuis ronduit heerlijk”.

De jury prijst in deze ook de rol van de opdrachtgever. “De gebruikers hebben duidelijk veel

plezier van deze prachtige woning. Dat is mede te danken aan het eigen enorm goede

opdrachtgeverschap. Hier is nieuw chique neergezet met respect voor de omgeving,

waardoor het nergens protserig wordt. Het is prettig dat juist hier toch ook de

bescheidenheid is opgezocht”, voegt de jury toe aan haar oordeel.

Ecodorp Zuiderveld. Beeld H2A architecten

Duurzaamheidsprijs

Architectuurcentrum Nijmegen beloont bij de uitreiking van de Architectuurprijs Nijmegen

ook de meest bijzondere duurzaamheidsprestatie. Dit jaar is er in het bijzonder gelet op

Naast de formidabele uitwerking is de ruimtelijkheid van dit prachtige

woonhuis ronduit heerlijk

“



sociale duurzaamheid. Daarin blonk naar het oordeel van de jury het project Zuiderveld –

Ecodorp Nijmegen, een project van H2A architecten en Talis, het meest uit.

De Achtertuin. Beeld Boeijenjong architecten

Publieksfavoriet

Ook het publiek kon een favoriet kiezen. Ruim 1000 mensen bracht een geldige stem uit.

Winnaar met 10% van het te verdelen punten werd De Achtertuin, gebouwd in opdracht van

de Brent Roozendaal en Diede van Overbeek naar een ontwerp van Boeijenjong Architecten.



Dit vind je misschien ook interessant

ARTIKEL ARCHITECTUURb

 “Je moet voorzichtig zijn met het bouwen van hoogbouw
in de...

NIEUWS ARCHITECTUURs

MVRDV ontwerpt appartementencomplex voor Puerto
Santa Ana, Ecuador

NIEUWS ARCHITECTUURs

Zoetermeer krijgt nieuwe woonwijk

PROJECT ARCHITECTUURF

Villa J�M, Noord-Nederland - Dreessen Willemse
Architecten

ARTIKEL ARCHITECTUURb

Gemeenschappelijk wonen, hoe ver kun je gaan?  

https://www.dearchitect.nl/272555/je-moet-voorzichtig-zijn-met-het-bouwen-van-hoogbouw-in-de-bestaande-stad
https://www.dearchitect.nl/272013/mvrdv-ontwerpt-appartementencomplex-voor-puerto-santa-ana-ecuador
https://www.dearchitect.nl/271940/zoetermeer-krijgt-nieuwe-woonwijk
https://www.dearchitect.nl/271924/villa-j-m-noord-nederland-dreessen-willemse-architecten
https://www.dearchitect.nl/271714/gemeenschappelijk-wonen-hoe-ver-kun-je-gaan


Interessante tags

NIEUWSBRIEF

Dagelijks inspiratie in je mailbox?

Ontvang iedere werkdag om 09.30 uur het laatste nieuws, uitgelichte projecten, blogs

én visie op het gebied van architectuur, stedenbouw en interieur. Op vrijdag krijg je

onze ‘must reads’.

e-mail

Schrijf je in!

NIJMEGEN TRANSFORMATIE WONINGBOUW

z

Categorieën

Architectuur

Stedenbouw

Interieur

Platform

Print uitgave

Digimazine

ARC Awards

Project bezoeken

Bekijk ook

Bouwberichten

Omgeving in de praktijk

Volg de Architect

Nieuwsbrieven

Facebook

https://www.dearchitect.nl/onderwerp/nijmegen
https://www.dearchitect.nl/onderwerp/transformatie
https://www.dearchitect.nl/onderwerp/woningbouw
https://www.dearchitect.nl/architectuur
https://www.dearchitect.nl/stedenbouw
https://www.dearchitect.nl/interieur
https://www.dearchitect.nl/magazine
https://www.dearchitect.nl/digimagazine
https://www.arc-awards.nl/
https://www.dearchitectprojectbezoeken.nl/
https://bouwberichten.nl/
https://www.omgevingindepraktijk.nl/
https://www.dearchitect.nl/vacatures
https://www.dearchitect.nl/nieuwsbrieven
https://www.facebook.com/deArchitectNL
https://www.linkedin.com/company/dearchitectnl


Vacatures LinkedIn

Instagram

Twitter

Service

Veelgestelde vragen

Contact

Abonneren

de Architect is onderdeel van VMN media. Op gebruik van deze site zijn de volgende regelingen van

toepassing: Algemene Voorwaarden en Privacy en Cookie beleid | Privacy instellingen

o M Y

https://www.dearchitect.nl/vacatures
https://www.linkedin.com/company/dearchitectnl
https://www.instagram.com/dearchitectnl/?hl=nl
https://twitter.com/deArchitectNL
https://www.dearchitect.nl/faq
https://www.dearchitect.nl/contact
https://www.dearchitect.nl/abonneren
https://www.facebook.com/deArchitectNL
https://twitter.com/deArchitectNL
https://www.instagram.com/deArchitectNL
https://vmnmedia.nl/algemene-voorwaarden
https://vmnmedia.nl/privacy-cookie-statement
javascript:Didomi.preferences.show()

