PERSBERICHT
Inschrijving studentenSTAALprijs 2020
De studentenSTAALprijs 2019 is geopend. Studenten die tussen medio 2019 en medio
2020 zijn afgestudeerd of gaan afstuderen, zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen.
De studentenSTAALprijs wordt ieder jaar georganiseerd door Bouwen met Staal en is
bedoeld voor studenten bouwkunde en civiele techniek aan hogescholen, universiteiten,
academies van bouwkunst en de opleidingen Staalconstructeur en Constructief ontwerper van Bouwen met Staal. De prijs waardeert afstudeerwerk waarin staal een belangrijke functie vervult.
Er zijn drie categorieën: Bachelor, Master en Master Architectuur. Om architectuurstudenten aan te moedigen om deel te nemen, is deze laatste categorie toegevoegd. Daarnaast zijn er twee categorie-overstijgende, productgeoriënteerde prijzen te winnen: de
Van Bentum Prijs voor toepassingen van dunne staalplaat en de Prepainted Metal
Trophy (voorheen ECCA-award) voor een bijzondere toepassing van voorgelakt metaal.
De Prepainted Metal Trophy is open voor alle studentenprojecten, dus niet uitsluitend
voor afstudeerprojecten.
Bovendien organiseert Bouwen met Staal in samenwerking met MBO-scholen de staalSCHOOLprijs. Na succesvolle pilots met het Techniek College Rotterdam is Bouwen
met Staal op zoek naar opleidingen bouwkunde die in 2020 ook zo’n prijs voor afstudeerders willen organiseren.
De studentenSTAALprijs 2020 zal dinsdag 13 oktober worden uitgereikt tijdens de Nationale Staalbouwdag in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. De winnende en genomineerde afstudeerprojecten worden gepubliceerd in het vakblad Bouwen met Staal.
Meer informatie is te vinden op:
http://www.bouwenmetstaal.nl/evenementen/studentenstaalprijs/
Inzenden voor de studentenSTAALprijs is mogelijk tot en met 15 augustus 2020.
_______________
Voor de redactie:
Nadere inlichtingen: Bouwen met Staal, Mic Barendsz, mic@bouwenmetstaal.nl, tel.: 088 353 1277.
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PERSINFORMATIE
Uitslag studentenSTAALprijs 2019
Tijdens de Nationale Staalbouwdag 2019, begin oktober, zijn de winnaars bekend gemaakt van de StudentenSTAALprijs 2019.
De StudentenSTAALprijs is een jaarlijkse prijs van Bouwen met Staal, ter waardering
van afstudeerwerk van studenten bouwkunde en civiele techniek waarin voor staal een
belangrijke rol is weggelegd.
Dit jaar heeft de prijs in totaal maar liefst 23 inzendingen opgeleverd. Een record! Deze
afstudeerprojecten hebben deelgenomen op op één van de drie niveaus: Bachelor, Master en Master Architectuur. Op elk van deze niveaus heeft de jury – onder voorzitterschap van Dick de Gunst (DP6 architectuurstudio) – een eerste prijs (van € 500) en een
tweede prijs (€ 250) toegekend. Vanwege het grote aantal inzendingen (15) én vanwege
de hoge kwaliteit is besloten in de categorie Master een extra tweede prijs toe te kennen.
Daarnaast is één inzending bekroond met de Van Bentum Prijs. Deze jaarlijkse prijs van
de Stichting de Van Bentum prijs is bestemd voor afstudeerwerk waarin (koudgevormde) dunne staalplaat op een innovatieve manier is toegepast of onderzocht. Aan
een ander deelnemend project is de Prepainted Metal Trophy (voorheen ECCA-award)
toebedeeld. Deze prijs, in het leven geroepen door de Stichting ECCA, vormt de jaarlijkse erkenning van afstudeerprojecten met intelligente inzet van voorgelakt metaal.
Overigens mogen aan deze prijs tegenwoordig alle studentenprojecten meedoen, niet
meer uitsluitend afstudeerprojecten.
De winnaars
Bachelor studentenSTAALprijs:
eerste prijs

‘Mobius Arena: Architectural and Structural Development of Ice
Arena Roof’

Daria Safonova, Hogeschool Zeeland & Iv-Consult
tweede prijs

‘Automated Designmodel for a jacket structure’
Min Fu Cheng, Hogeschool Rotterdam & Royal HaskoningDHV

https://www.bouwenmetstaal.nl/evenementen/studentenstaalprijs/studentenstaalprijs-2019/bachelor2019/
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Master studentenSTAALprijs:
eerste prijs

‘Building light and comfortable’
Roeland Cobelens, Technische Universiteit Delft &
Royal HaskoningDHV

tweede prijs

‘Quantifying Life Cycle Environmental Beneﬁts of
Circular Steel Building Designs’
Joris van Maastrigt, Technische Universiteit Delft & Arup

tweede prijs

‘Influence of stability interaction effects on the ultimate resistance of 3D steel frames’
Luuk Titulaer, Technische Universiteit Eindhoven

https://www.bouwenmetstaal.nl/evenementen/studentenstaalprijs/studentenstaalprijs-2019/master/

Master studentenSTAALprijs Architectuur:
eerste prijs

‘Expeditie Rotterdam’
Hedwig van der Linden, Technische Universiteit Delft

tweede prijs

‘Un-United Nations Headquarters’
Lesia Topolnyk, Academie van Bouwkunst Amsterdam

https://www.bouwenmetstaal.nl/evenementen/studentenstaalprijs/studentenstaalprijs-2019/master-architectuur/

Van Bentum Prijs:
‘The behavior of composite deep deck ComFlor210 under concentrated load’
Olga Bushunova, Technische Universiteit Delft
https://www.bouwenmetstaal.nl/evenementen/studentenstaalprijs/studentenstaalprijs-2019/van-bentum-prijs-2019/
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Prepainted Metal Trophy (enabled by ECCA)
eerste prijs

‘Mobius Arena: Architectural and Structural Development of Ice
Arena Roof’

Daria Safonova, Hogeschool Zeeland & Iv-Consult
De Prepainted Metal Trophy is bedoeld voor studentenprojecten (dus niet uitsluitend afstudeerwerk) waarin voorgelakt metaal op bijzondere wijze wordt toegepast.
https://www.bouwenmetstaal.nl/evenementen/studentenstaalprijs/studentenstaalprijs-2019/prepainted-metal-trophy-2019/

Meer informatie over de Prepainted Metal Trophy (voorheen ECCA-award) is te vinden op:
https://www.bouwenmetstaal.nl/evenementen/studentenstaalprijs/ecca-award/

Meer informatie over de studentenSTAALprijs is te vinden op:
https://www.bouwenmetstaal.nl/evenementen/studentenstaalprijs/
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_______________
Voor de redactie:
Bijgaand vindt u het juryrapport met korte beschrijvingen en jurybeoordeling van de
winnende projecten. Het rapport wordt ingeleid met een overzicht van de beoordelingscriteria, jurysamenstelling en een algemene beoordeling van de jury van niveau
en impact van de inzendingen StudentenSTAALprijs 2019.
Foto’s van de prijsuitreiking tijdens de Nationale Staalbouwdag (in lage resolutie) zijn
hier te downloaden. Hoge resolutie afbeeldingen kunt u aanvragen bij Bouwen met
Staal: Mic Barendsz, e: mic@bouwenmetstaal.nl of Arend Dolsma, e: arend@bouwenmetstaal.nl, tel. (088) 353 12 12.
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