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PERSBERICHT 

de genomineerden voor de amsterdamse architectuur Prijs 2014 zijn bekend!  
negen bijzondere amsterdamse gebouwen dingen mee naar de gouden a.a.P. 2014.
 
De amsterdamse architectuur Prijs (A.A.P.) is een initiatief van het amsterdamse 
architectuurcentrum arcam en is nadrukkelijk een prijs voor architect én opdrachtgever. 
De Gouden A.A.P. 2014 wordt uitgereikt aan het gebouw dat volgens de jury als beste wordt 
gezien van alle bouwprojecten die in 2013 - binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam - is 
opgeleverd. 
 
De jury, dit jaar bestaande uit de Nederlandse architectuurcritica kirsten hannema, de 
Belgische architectuurhistorica rika devos en de Italiaanse architect gianni cito, heeft 
negen projecten genomineerd. Uit deze genomineerden kiezen zij binnenkort de winnaar.  
 
De totale bouwproductie kende afgelopen jaar opnieuw een dalende lijn. Opvallend 
in de zogenaamde shortlist is de grote verscheidenheid aan opgeleverde projecten. 
Het Rijksmuseum kan als laatste ‘pre-crisis’ project worden gezien, ook staan 
herstructureringsprojecten, een particuliere woning, een winkelcentrum en een decoratelier 
op de lijst. Met drie nominaties is de scholenbouw ruim vertegenwoordigd. 
  
Met de Gouden A.A.P. beloont ARCAM het project dat óf het mooiste is van allemaal óf 
het meest exemplarisch voor de actuele situatie in Amsterdam óf het meest uitdagend en 
vernieuwend - idealiter: alles tegelijk. ARCAM vestigt op deze manier de aandacht op de 
kwalitatief hoogstaande bijdrage die de architectuur levert aan de stad en hoopt hiermee 
het publieke debat erover te stimuleren. 

de gouden a.a.P. 2014 wordt uitgereikt op zaterdag 10 mei 2014. De gouden medailles 
worden omgehangen door winnend architect van de vorige editie, Francine Houben 
(Amsterdam University College). 

Noot voor de redactie: u krijgt t.z.t. bericht over de uitreiking van de Gouden A.A.P. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ARCAM, Maaike Behm en Amanda Terpstra, 
T 020 620 48 78, arcam@arcam.nl, www.arcam.nl. 



De genomineerden, in willekeurige volgorde (project, architect, opdrachtgever):

 

ARCAM, Prins Hendrikkade 600 Amsterdam
Open: dinsdag - zaterdag: 13:00-17:00 uur
Gratis toegang

Kraaipanschool 
Architectenbureau Hoogeveen 
Ymere 

Villa K01
Studioninedots
particuliere opdrachtgever

IKC Zeeburgereiland 
Studioninedots
Gemeente Amsterdam

Nieuw Waterlandplein
Atelier PRO
Nieuw Waterlandplein, Ymere, AM

Kindercampus De Jordaan 
Architectenbureau Micha de Haas 
Gemeente Amsterdam

De Studio GAK Noordvleugel
Architectenbureau Wessel de Jonge,  
ZECC Architecten 
Stadgenoot, AM, BLP1 Properties

Rijksmuseum
Cruz y Ortiz arquitectos, Van 
Hoogevest architecten
Rijksmuseum, Rijksgebouwendienst

Brede School Het Meervoud 
Architectenbureau Marlies Rohmer 
De Key

De Nationale Opera
VMX architecten
De Nationale Opera
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