
 

  
 
Award Duurzame Architectuur:  
beloning voor duurzame gebouwen 2014! e Architectuur 2014 
Voor de vierde maal zal tijdens het congres Green Buildings Holland 2014 de Award 
Duurzame Architectuur worden uitgereikt.  De duurzame aspecten zullen door de jury 
beoordeeld en beloond worden, waarbij er gekeken zal worden naar criteria grotendeels 
gebaseerd op de BREEAM methode. 

 
Award voor inspiratie en motivatie voor verduurzaming gebouwen   

De Award Duurzame Architectuur heeft als doel: 
- bekendheid geven aan succesvolle projecten; 
- het delen van kennis over verduurzaming van huisvesting; 
- het stimuleren van verduurzaming van bestaande gebouwen. 

Mogelijke nominaties zijn duurzame gebouwen die in 2012, 2013 of 2014 gerenoveerd of in 
gebruik zijn genomen. De organisatie van de Award is onafhankelijk en heeft geen 
commercieel doel. In de Award werken de initiatiefnemers samen met partners zoals Dutch 
Green Building Council, Facility Management Nederland en Uneto-VNI. De jury zal de 
inzendingen beoordelen op aspecten van de BREEAM methode.  

 
Uitreiking Award Duurzame Architectuur tijdens Green Buildings 2014 congres     

Tijdens ‘Green Buildings Holland 2014’ op 30 oktober aanstaande zal de jury de meest 
onderscheidende inzendingen bekend maken. De juryleden zijn Willem Lageweg van  
MVO Nederland, Anke van Hal, hoogleraar Nyenrode en bestuurslid Dutch Green Building 
Council en Hidde van der Kluit van SNS Reaal namens FMN, Titia Siertsema, voorzitter 
Uneto-VNI en Gijs Verweij, oud CEO van Wereldhave.  
 

Impressie uitreiking Award Duurzame Architectuur 2013 

 
     Juryuitspraak (Hidde van der Kluit)     Winnaar Award duurzame architectuur       2e prijs Award duurzame architectuur 

              Gemeentehuis Brummen            Huis de Witte Roos 
 
De uitreiking van de award zal plaatsvinden op 30 oktober tijdens “Green Buildings 2014" in 
het duurzame kantoor & congresgebouw de St@art, te Apeldoorn.  
Klik hier voor meer informatie over "Green Buildings 2014".  

http://corporatefacilitypartners.cmail1.com/t/y-i-tldhkjk-l-i/
http://www.cfp.nl/green-buildings-2014-alle-gebouwen-circulair-2030/


  
Deelname Award Duurzame Architectuur   

 
Voor deelname aan de award voor 2014 dient een vragenlijst  
te worden ingevuld. De vragenlijst bestaat uit 12 vragen die 
betrekking hebben op aspecten van de BREEAM methode.  
Dit zijn management, gezondheid, energie, transport, water, 
materialen, landgebruik en ecologie en vervuiling. Een 
BREEAM label is geen vereiste. De vragenlijst kan worden 
opgevraagd via gjvaatstra@cfp.nl.  
 
Inschrijven kan tot uiterlijk 15 september 2014.   
  

 
Green Building 2014 congres: “Alle gebouwen circulair in 2030”   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circulaire economie kan niet zonder circulaire gebouwen  
De circulaire economie lijkt de manier om duurzaamheid in onze Westerse samenleving te 
realiseren. Hoewel het begrip circulaire economie nog abstract is, begrijpt iedereen dat het 
eenmalig gebruiken van veel middelen niet houdbaar is. Green Buildings 2014 heeft als doel 
om gebouwen circulair te maken. Alle sprekers, partners en bezoekers gaan op pad met 
deze missie. Het Green Buildings Congres 2014 zal de geschiedenis ingaan als een 
belangrijke mijlpaal op weg naar de circulaire economie. 

Het programma bestaat dit jaar uit vooraanstaande sprekers – waaronder Herman Wijffels, 
Paul de Ruiter en Marius Smit – die hun visie geven op de circulaire economie, de 
toepassing hiervan op organisaties en gebouwen en hoe circulaire gebouwen leiden tot 
waardecreatie. Daarnaast kunnen de bezoekers deelnemen aan unieke expertsessies. 
Tevens zal voor de vierde maal de Award Duurzame Architectuur worden uitgereikt.   
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