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REGLEMENT EN DOSSIERSAMENSTELLING 
 

 
DOELSTELLINGEN 
Deze wedstrijd werd voor het eerst georganiseerd door Infosteel in 1998 en heeft als doelstelling: 
• de mogelijkheden van staalbouw aan te moedigen door creatieve en innovatieve toepassingen van staal onder de aandacht 

te brengen. De wedstrijd richt zich zowel op structurele toepassingen als op gevels, daken en vloeren van staal. 
• een stand van zaken op te stellen van de nationale staalprojecten op het vlak van architectuur en engineering. 
• het publiek op de hoogte te brengen van recente kwalitatieve bouwwerken in staal en de ontwerpers, ingenieurs, 

staalconstructeurs en andere betrokken partijen ervan onder de aandacht te brengen. 
 
 
DEELNAME 
Elk bouwproject, nieuwbouw of renovatie in België (uitgezonderd voor categorie E – internationale projecten, details zie lager) dat 
geheel of gedeeltelijk in staal uitgevoerd en afgewerkt/opgeleverd/ingehuldigd werd tussen juni 2016 en eind mei 2018 komt in 
aanmerking.  
• De projecten worden ingediend door de inschrijver. Dit kan zijn: de opdrachtgever, de architect, de raadgevende ingenieur, de 

staal- of gevelbouwer, de toeleverancier of de algemene aannemer. 
• De inschrijver staat in voor de nauwkeurigheid van de op het inschrijvingsformulier vermelde gegevens en van het ingediende 

materiaal. Hij draagt de eventuele kosten die voortvloeien uit onjuiste informatie op zijn documenten. 
• Hij informeert de overige betrokken partijen van deelname van het project aan de Staalbouwwedstrijd. 
• De inschrijver vermeldt de categorie waarin hij zijn project inschrijft. Indien de aard of de kenmerken van een project dat 

vereisen, behoudt de organisator zich het recht voor om een project in een andere categorie in te delen.  
• Een project kan slechts deelnemen in één enkele categorie.  
• Projecten die eerder deelnamen aan de Staalbouwwedstrijd kunnen niet aan deze editie van de wedstrijd deelnemen. 
• De inschrijving kan worden geweigerd wanneer het inschrijvingsformulier of het ingediende materiaal niet in 

overeenstemming is met het reglement. In dat geval wordt de inschrijver daarvan op de hoogte gebracht. 
• De inschrijver waarborgt uitdrukkelijk dat het ingediende materiaal geen inbreuk maakt op het auteursrecht of enig ander 

recht van derden, op enige wetgeving en dat dit geen voorwerp bevat waarop een derde rechten zou kunnen laten gelden, en 
waarborgt alle nodige toelatingen te hebben bekomen voor het gebruik van het ingediende materiaal in om het even welke 
vorm door Infosteel - Infosteel in het kader van zijn promotiecampagnes voor de staalconstructie, m.i.v. opname in een online 
databank en weergave op internet. 

 
 
CATEGORIEËN 
• Categorie A: Utiliteitsbouw 

Voorbeelden: kantoren, administratieve gebouwen, meerlaagse commerciële gebouwen, stations, musea, bibliotheken, 
sportcentra... 

• Categorie B: Residentiële gebouwen - Woningbouw 
Voorbeelden: eengezinswoningen, woningen met meerdere verdiepingen, rusthuizen, ... 

• Categorie C: Karakteristieke elementen in staal 
Voorbeelden: atriums, gevels, daken, luifels, trappen, stadsmeubilair, sculpturen,... 

• Categorie D: Burgerlijke bouwkunde 
Voorbeelden: bruggen, waterbouwkunde, masten, torens,... 

• Categorie E: Internationale projecten 
Dit zijn projecten buiten België waarbij de architect, de raadgevend ingenieur of de staalbouwer de Belgische nationaliteit heeft. 

• Categorie F: Industriebouw  
Voorbeelden: opslaghallen, productiehallen (met beperkt kantoorgedeelte), landbouwloodsen, hangar, garages, showrooms 
éénlaagse commerciële gebouwen, parkings, procesindustrie…  

 
 
HET TIJDSCHEMA 
• Meld uw projecten aan via het webformulier op www.infosteel.be/staalbouwwedstrijd 

(bij voorkeur ten laatste op 30 april 2018) 
• Indienen van het (de) volledige dossier(s) : ten laatste op 31 mei 2018 
• Jury : eind juni / begin juli 2018 
• Bekendmaking van de genomineerden : eind augustus 2018 
• Bekendmaking van de laureaten / prijsuitreiking : Staalbouwdag 8 november 2018 
• Publicatie van de wedstrijdmagazine : 8 november 2018 
 
 

http://www.infosteel.be/staalbouwwedstrijd
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SAMENSTELLING VAN HET DOSSIER  
Het dossier dient te omvatten: 

1. Inschrijvingsformulier 
Het formulier is af te halen via www.infosteel.be/staalbouwwedstrijd  
Dit pdf-formulier is bij voorkeur digitaal invullen in te vullen.  

2. De projectfiche 
Het formulier is af te halen via www.infosteel.be/staalbouwwedstrijd  
Dit pdf-formulier is bij voorkeur digitaal invullen in te vullen.  

3. De beschrijvende tekst 
Tussen 1000 en maximaal 3000 tekens (characters with spaces) met: 
• algemene projectomschrijving en ontwerpuitgangspunten 
• de toepassing en plaats van het staal zowel in structuur als gevel, dak, vloerplaten, trappen ... 
• de technische specificaties :  

o type van staalstructuur, afmetingen en gebruikte hoeveelheden staal (m2/tonnages),  
o gebruikt staal: warmgewalst, profielen (staalkwaliteit/dimensies), platen, koudgevormd, … 
o daken, gevels, vloeren,… : producent, productomschrijving, coatingspecificatie - GRAAG productfiche, 
o detaillering en specifieke uitvoeringsoplossingen (conservering, brandbeveiliging,…) 
o etc,… 

• de diverse prestaties op vlak van stabiliteit, brandveiligheid, onderhoud, kostprijs, bouwfysica, energie-efficiëntie en 
duurzaam bouwen 

• reden waarom voor een staaloplossing werd gekozen en de voordelen ervan. 
• (U kan voorbeelden raadplegen op de site www.infosteel.be/staalbouwwedstrijd) 

4. De foto’s 
• Minstens 6 verschillende foto’s (algemeen-details),  

elk minstens 3 megapixel groot (minstens 2000 x 1500 pixels) 
• In een map met vermelding van de naam van de fotograaf.  

Indien meerdere fotografen, gelieve in aparte mappen per fotograaf. 
5. De tekeningen 

• Minstens 3 tekeningen (algemeen - details), digitaal vectorieel bestand bij voorkeur .pdf  (eventueel .dwg ). 
 

Infosteel zal dit materiaal als basis gebruiken voor de projectvoorstelling.  
 
 
INDIENEN VAN HET DOSSIER 

• Via digitale UPLOAD (bvb via de gratis dienst www.wetransfer.com) 
• ontvanger: jo.vandenborre@infosteel.be –  
• GRAAG : alle mappen in 1 hoofdmap, en dan 1 ZIP-bestand maken van deze map voor upload 

 
JURY 
Op basis van de aanvaarde inzendingen maakt de jury een lijst op en worden vervolgens de genomineerde projecten en laureaten 
toegekend. Indien een categorie te weinig projecten telt, houdt de jury en/of Infosteel zich het recht voor om de categorie te 
fusioneren met een andere categorie. De jury ‘kan’ per categorie één laureaat toekennen. 
De beraadslagingen van de jury zijn vertrouwelijk, souverein en onherroepelijk. Er is geen verhaal mogelijk tegen haar beslissingen. 
Juryleden kunnen geen projecten indienen. Indien een project wordt ingediend door een andere partij en waarbij het jurylid 
betrokken is, dan neemt het jurylid geen deel aan de beoordeling van de desbetreffende categorie.  
 
BEOORDELINGSCRITERIA 
Bij zijn beoordeling houdt de jury rekening met de volgende criteria: 
• Het concept: uitgangspunten van het ontwerp, constructieconcept, creativiteit, innovatie en flexibiliteit 
• De context: de omgevings- en architecturale integratie in de omgeving, het samenspel met andere materialen 
• De toepassing van staal: materiaalkeuze en –gebruik, optimalisatie, detaillering en uitvoeringskwaliteit 
• De prestaties: stabiliteit, brandveiligheid, corrosie, onderhoud, kostprijs en bouwfysica 
• Duurzaam bouwen: hergebruik, recyclage, energie-efficiëntie, carbon footprint, flexibiliteit 
 
PRIJZEN & MEDIACAMPAGNE 
• Publieksprijs : De deelnemers aan de Staalbouwdag krijgen de mogelijk een Publieksprijs toe te kennen. De prijs wordt 

toegekend over alle categorieën heen. 
• Alle deelnemende projecten komen uitvoerig aan bod op de Staalbouwdag, in de speciale editie van het magazine Info-Steel, 

en worden gepubliceerd op de website van Infosteel. 
• De laureaten en de genomineerden ontvangen het ‘diploma’ van de Staalbouwwedstrijd met bijhorend promotiemateriaal. 
• De laureaten, genomineerden en Publieksprijs staan centraal in een pers- en pr-campagne in de gespecialiseerde media en 

dagbladen om de projecten bij het brede publiek bekend te maken. 

http://www.infosteel.be/staalbouwwedstrijd
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