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GEBIEDSTRANSFORMATIE
Wie kent niet de mythe van de feniks, de goddelijke

DE CATEGORIEËN

vogel die in staat was uit zijn eigen as herboren te

De volgende NRP Gulden Feniks prijzen worden

worden. Deze metafoor van de wonderbaarlijke her-

ieder jaar uitgereikt:

rijzenis speelt een centrale rol in dé transformatie- en
renovatieprijs: NRP Gulden Feniks.

GEBIEDSTRANSFORMATIE
NRP reikt de NRP Gulden Feniks ieder jaar uit aan de

Gebiedstransformatie betekent de herontwikkeling

beste (gebieds)transformatie- en renovatieprojecten

van bestaand bebouwd gebied, dat daarmee een

van Nederland. Uniek aan NRP Gulden Feniks is het

versterkte of vernieuwde betekenis heeft gekregen.

exclusieve karakter van een integrale prijs.
WINNAAR 2017

“NRP GULDEN FENIKS
VERSTERKT HET BESEF
DAT HET VAN HET
GROOTSTE BELANG IS
BEZIG TE ZIJN
MET DE BESTAANDE
GEBOUWDE OMGEVING.
DEZE PRIJS IS EEN
KRACHTIGE STIMULANS
VOOR DE
VASTGOEDSECTOR
OM ZICH TE RICHTEN
OP TRANSFORMATIE
EN RENOVATIE.”

Frank Bijdendijk
VOORZITTER NRP

	NIJMEGEN OMARMT DE WAAL - Nijmegen

Niet alleen economische aspecten, innovatie en
technische uitvoering worden beoordeeld door de
vakkundige jury; facetten als de culturele waarde,
duurzaamheid, functionele kwaliteit en maatschap-

TRANSFORMATIE

pelijke waarde van een project wegen even zwaar.

Transformatie is de categorie voor panden die een

Geen enkele andere prijs is zo veelzijdig van opzet als

geheel nieuwe betekenis en toekomst hebben gekregen

deze ‘Oscars’ van de bouwwereld. Per prijscategorie

door verandering van hun oorspronkelijke functie.

wordt een bronzen NRP Gulden Feniks beeld uitgereikt
aan de opdrachtgever, de ontwerper en de aannemer.

TRANSFORMATIE

WINNAAR 2017
A’DAM TOREN - Amsterdam

EEN PRIJS OM VAN TE LEREN
NRP Gulden Feniks is echt een prijs om van te leren,
onder andere door de inzendingen te analyseren op

RENOVATIE

belangrijke aspecten en trends. De maatschappelijke

De categorie Renovatie beslaat alle soorten gebouwen

opgave om de levensduur van de bestaande omgeving

die na renovatie weer een aantoonbare en duurzame

te verlengen en de gebouwen en gebieden te verduurzamen is immens. NRP Gulden Feniks is een sterke

RENOVATIE

toekomstwaarde hebben gekregen, met behoud van
hun oorspronkelijke functie.

stimulans voor het duurzaam gebruiken van bestaand
vastgoed en het imago van transformatie en renovatie.

WINNAAR 2017
	TANDHEELKUNDE RADBOUD UNIVERSITEIT

NRP Gulden Feniks biedt inzenders een uniek podium

- Nijmegen

om te laten zien welke belangwekkende projecten er
gerealiseerd worden. Alle inzenders, en uiteraard in
het bijzonder de winnaars, komen in de spotlights te

LOW BUDGET, HIGH IMPACT

staan. Op die manier wordt interessante informatie

De extra prijs Low Budget, High Impact wordt

overgedragen, waaronder de succesfactoren en

uitgereikt aan een project dat met een relatief lage

leerpunten uit de verschillende projecten. NRP Gulden

investering een groots effect heeft bereikt. De jury

Feniks is dé kroon op een transformatie- of renovatie-

selecteert uit álle inzendingen in de categorieën

project, waarmee het extra bijzondere waarde krijgt

Gebiedstransformatie, Transformatie en Renovatie

en anderen inspireert.

de winnaar van deze prijs.

LOW BUDGET, HIGH IMPACT

	WINNAAR 2017
RU PARÉ COMMUNITY - Amsterdam

NRP GULDEN FENIKS

JURY 2018
Harry Abels

GEURT VAN RANDERAAT
juryvoorzitter & oprichter
en directeur van SITE urban
development

“Met de NRP Gulden Feniks onderzoeken we
hoe bestaande gebouwen een nieuw leven
krijgen. Soms zal een nieuwe functie langer
standhouden dan de oorspronkelijke, waarvoor
het gebouw ontworpen is. Dat betekent dat we
niet al teveel met een conserverende blik moeten kijken naar de opgave. Het feit dat er nieuw
leven mogelijk is, is goud waard. Gebouwen
zonder functie zijn gedoemd tot as te vervallen
in plaats van eruit te herrijzen.”

ESTHER AGRICOLA
directeur ruimte en
duurzaamheid gemeente
Amsterdam

Marlon Huysmans

JAAP VAN RHIJN
programmadirecteur
Cordaan

MARLON HUYSMANS
mede-oprichter Sobuildings
en stichting Made Up North

JACK HOCK
directielid Stichting Trudo

HARRY ABELS
partner-directeur en
architect
IAA-architecten

“De hergebruiksopgave is spannend, complex
en vergt creativiteit van alle betrokkenen.
Als het mensen lukt om binnen deze klus
samen tot de simpele kern - het doel wat er
toe doet - te komen, dan ontstaat er iets
moois. Duurzaamheid gaat niet alleen over
energie en materialen, maar vooral ook iets
kunnen maken wat leeft.”

IS UW PROJECT EEN NRP GULDEN FENIKS
WAARD?
•

Inzenden voor NRP Gulden Feniks kan elk jaar van
1 december (in het jaar dat uw project is
opgeleverd) tot en met 31 januari het jaar daarna.

•

De nominaties worden in april bekendgemaakt.

•

Alle inzendingen zijn te zien op nrpguldenfeniks.nl:
u kunt hier op jaargang, categorie en locatie in
Nederland zoeken.

•
THIJS ASSELBERGS
architect & hoogleraar
TU Delft

JAAP WIEDENHOFF
partner en senior
adviseur ABT

Alle informatie over de voorwaarden, criteria en
inzenden, vindt u op nrpguldenfeniks.nl.

CONTACT
NRP Gulden Feniks: 06 504 376 30, info@nrp.nl.
Postadres: Poelstraat 2, 1441 RR Purmerend.

