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Het beste afstudeeronderzoek van
Nederland
Een goed uitgevoerd en kwalitatief hoogstaand afstudeeronderzoek
dat bijdraagt aan het bevorderen van verantwoord gebruik van de
ondergrond: zo'n studie maakt kans op de Schreudersstudieprijs.
De stichting A.M. Schreuders beloont de winnaar met de eeuwige
Stichting A.M. Schreuders

roem en 2500 euro.

De Stichting A.M. Schreuders is in

STICHTING A.M. SCHREUDERS wil een positieve bijdrage leveren aan de

1998 opgericht om vernieuwend

ruimtelijke inrichting van Nederland. Daarom reikt zij ieder jaar een prijs

ondergronds bouwen te

uit: het ene jaar de SCHREUDERSPRIJS aan een bedrijf of instelling voor een

stimuleren en te inspireren. Op

knappe ondergrondse bouwprestatie, het andere jaar

deze manier wil de stichting haar

de SCHREUDERSSTUDIEPRIJS aan een student met een bijzonder

bijdrage leveren aan het oplossen

afstudeeronderzoek op het gebied van ondergronds ruimtegebruik.

van ruimtelijke problemen in ons
dichtbebouwde land in een tijd

In 2014 is de beurt aan de Schreudersstudieprijs. Bent of kent u iemand die

van overvolle wegen,

tussen 1 augustus 2012 en 1 september 2014 is afgestudeerd aan een

dichtbebouwde stadskernen en

Nederlands hogeschool of universiteit met een onderzoek op het gebied van

groengebieden die steeds kleiner

ondergronds bouwen? Kijk dan op WWW.COB.NL/SCHREUDERSSTUDIEPRIJS of

worden.

neem contact op met Ellen van Eijk (ELLEN.VANEIJK@COB.NL / 085 4862 407)
om het onderzoek aan te melden.

Ab Schreuders

Aanmeldingen voor de Schreudersstudieprijs 2014 moeten binnen
zijn vóór maandag 1 september 2014, 12.00 uur

Reglement
Op de website vindt u het REGLEMENT waarin alle procedures en
voorwaarden voor aanmelding staan beschreven. Er zijn bijvoorbeeld een
aantal vakgebieden uitgesloten, zoals mijnbouw (winning van
(Foto: Vincent Basler)

grondstoffen) en winning van (drink-)water en thermische energie

De Schreuders(studie)prijs is

(warmte/koude). Verder komen alle disciplines die bijdragen aan het

geïnitieerd door Ab Schreuders

bevorderen van verantwoord gebruik van de ondergrond in aanmerking,

(1919), pionier ondergronds

zoals architectuur, economie, stedenbouwkunde, civiele techniek en

bouwen.

werktuigbouwkunde.

> > Lee s mee r in de
brochure van Sti chting A.M.
Schre ude rs ( PD F)

Aanleverinstructies
Als u iemand wilt voorstellen als kandidaat, dan ontvangen we graag uw

Jury 2014





kandidaten.

prof. ir. Aad van der Horst
(voorzitter, BAM

Om uzelf aan te melden, stuurt u ons een goed kopieerbaar papieren

Infraconsult)

afstudeerverslag en een pdf-versie, samen met een korte samenvatting

ir. Leo van Gelder

van maximaal één A4. In de samenvatting dient u niet alleen de inhoud

(Hogeschool Rotterdam)

van het afstudeerwerk te beschrijven, maar ook aan te geven waarom het

dr. ir. Frank van der
Hoeven (TU Delft)



naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, en die van de kandidaat of

ir. Mirjam Huffstadt
(Hogeschool Utrecht)

hier gaat om een bijzondere prestatie. Vermeld bij de aanmelding uw
naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, en die van een (of meer)
begeleider(s) van het afstudeerwerk.



ir. Hans Moll (Strukton)



Ellen van Eijk (secretaris,

Stichting A.M. Schreuders

COB)

T.a.v. Ellen van Eijk
Postbus 420
2800 AK Gouda

Winnaars 2012

ELLEN.VANEIJK@COB.NL

In 2012 waren er liefst

085 4862 407

eenentwintig inzendingen voor de
Schreudersstudieprijs. In de
cate gorie Conce ptuee l w on
D ani ël le Bakke s met haar
afstudeeronderzoek aan de
Academie voor Bouwkunst. Zij
ontwierp een waternetwerk voor
Maastricht waarmee enerzijds
wateroverlast wordt voorkomen
en anderzijds extra functies aan
de omgeving worden

Twee categorieën, vier criteria
De Schreudersstudieprijs bestaat eigenlijk uit twee prijzen: één in de
categorie conceptuele projecten (architectuur, planologie, stedenbouw,
etc.) en één in de categorie techniek (civiele techniek, werktuigbouw,
etc.). De jury beslist tot welke categorie een inzending behoort.
De inzendingen worden op vier criteria beoordeeld:

toegevoegd.Ruud Arke ste ijn



De mate van stimuleren van ondergronds bouwen

w on i n de cate gorie



De mate van innovatie en/of inventiviteit

Te chni e k . Zijn




De eventuele bruikbaarheid voor de praktijk

afstudeerscriptie Dimensionering

De mate van diepgang

van onderwaterbetonvloeren is
volgens de jury een grote
meerwaarde voor de praktijk.

Vervolgens nomineert de jury beste onderzoeksprojecten en kent in elke
categorie een prijs toe. Er kunnen ook eervolle vermeldingen toegekend
worden. Tijdens het COB-congres op 30 oktober 2014 worden alle
winnaars bekendgemaakt.

Volg ons op Twitter @COBTWEET
Heeft u leuke of interessante nieuwtjes, wetenswaardigheden of agenda-items?
Stuur ze dan naar redactie@cob.nl. We ontvangen uw bijdrage graag!

U ontvangt deze e-mail omdat u heeft deelgenomen aan een of meerdere activiteiten van het COB.
Ontvangt u liever geen nieuwsbrieven meer van het COB? Dan kunt u zich hier afmelden
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