
Woensdag 3 oktober 2018 is Nationale Staalbouw-

dag 2018, het landelijke kennis- en netwerkevent voor 

iedereen die betrokken is bij (of zich aangetrokken voelt 

tot) het toepassen van staal in de bouw en infrastruc-

tuur. Zoals u van de jaarlijkse Nationale Staalbouwdag 

gewend bent, is de editie 2018 toch weer anders dan 

voorgaande afleveringen.

Sowieso nieuw dit jaar is de locatie: Tata Steel in IJmuiden. 

Op 3 oktober vormt de Nationale Staalbouwdag een zelfstandig 

onderdeel van een serie festiviteiten in het teken van ‘100 Jaar Staal 

in de IJmond’. Hiermee viert Tata Steel dat precies 100 jaar geleden 

de NV Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken (nu 

Tata Steel IJmuiden) is opgericht.

De feestelijkheden voor onder meer relaties, toeleveranciers en 

omwonenden starten naar verwachting zaterdag 22 september a.s. 

en lopen door tot eind van het jaar. Het programma, gelardeerd met 

‘blogs’ van huidige en voormalige Tata-medewerkers en bekenden, 

vindt u op www.100jaarstaal.nl

Eeuw(ig) bouwen met staal

Met het motto ‘Eeuw(ig) bouwen met staal’ sluit de Nationale 

Staalbouwdag van 3 oktober aan bij ‘100 Jaar Staal in de IJmond’; 

door stil te staan bij historische verworvenheden en mijlpalen, maar 

vooral ook door in te haken op nieuwe trends, ontwikkelingen en 

kansen voor het gebruik van staal in de bouw.

Organisator Bouwen met Staal maakt het precieze programma van 

de dag vanaf juni van dit jaar bekend, onder meer via de nieuwe 

event-website www.staalbouwdag.nl en een special in het augustus-

nummer van het vakblad Bouwen met Staal. De vertrouwde hoofdbe-

standdelen van de dag: een ochtendseminar voor architecten en een 

middagprogramma voor studenten, ditmaal in het paviljoen op het 

Tata Steel-festivalterrein. Daar vlakbij biedt de ‘grootste feesttent van 

Europa’ onderkomen aan de vakbeurs en het plenaire congres.

studentenSTAALprijs

Het plenaire congres heeft twee vaste highlights in de 

 StudentenSTAALprijs en de Nationale Staalprijs 2018.
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Direct na de lunch maakt juryvoorzitter Dik de Gunst (Hans van 

Heeswijk architecten) de winnaars van de StudentenSTAALprijs 

2018 openbaar. De StudentenSTAALprijs is de jaarlijkse waardering 

van Bouwen met Staal voor ‘gestaald’ afstudeerwerk van studenten 

bouwkunde en civiele techniek aan technische universiteiten en 

hogescholen. Wie dit jaar (tussen 31 juli 2017 en 1 augustus 2018) 

afstudeert, kan meedoen aan de StudentenSTAALprijs 2018. 

Het afstudeerwerk moet dan vóór 15 augustus bij Bouwen met Staal 

binnen zijn.

Naast een studentenSTAALprijs in de categorieën Bachelor, Master 

en Master Architectuur zijn ook twee categorie-overstijgende prijzen 

te winnen. De Van Bentumprijs is bestemd voor het afstudeerproject 

met de meest intelligente toepassing van dunne staalplaat. 

De ECCA-award ligt in het verschiet voor de voorbeeldige toepas-

sing van voorgelakt metaal. Alle deelname-info is te vinden op 

www.bouwenmetstaal.nl/evenementen/studentenstaalprijs

Nationale Staalprijs

Het sluitstuk van het congres is de uitslag van de Nationale Staal-

prijs, de tweejaarlijkse prijs van Bouwen met Staal voor inspirerende 

stalen bouwprojecten. 

Ditmaal staat deelname open voor projecten – zowel nieuwbouw als 

renovatie – die in 2017 of 2016 zijn afgerond. Ook projecten op 

buitenlandse bodem mogen meedoen, als ten minste twee van de vijf 

projectpartners – opdrachtgever, architect, constructeur, aannemer 

en staalbouwer – de Nederlandse nationaliteit hebben.

De jury, onder voorzitterschap van Janneke Bierman (Bierman 

Henket architecten), beoordeelt de inzendingen in de categorieën: 

industriebouw, utiliteitsbouw, woningbouw, infrastructuur en karakte-

ristieke stalen bouwdelen. 

U kunt uw projecten voor de Nationale Staalprijs 2018 inschrijven 

(tot 11 mei a.s.) via www.nationalestaalprijs.nl

Daarbij kunt u tevens aangeven of u met uw inzending wilt meedin-

gen naar de Nationale Duurzaamheidsprijs Staal 2018. De jury kent 

deze speciale prijs toe aan het project dat, van alle deelnemende 

projecten, het meest aansprekende voorbeeld is van duurzaam 

bouwen met staal.

uw bedrijf in de etalage

Met naar verwachting zo’n 1.600 bezoekers in beslissende functies 

binnen de Nederlandse (staal)bouw is de Nationale Staalbouwdag 

het event om uw bedrijf in de etalage te zetten. Voor bedrijfsdeelna-

me zijn talrijke, uiteenlopende opties weggelegd: van een stand op 

de expo, sponsoring van lunch, borrel, special guest of entertainment 

tot en met participatie in de felicitatiecampagne ‘100 Jaar Tata Steel’. 

Kijk voor het overzicht van alle mogelijkheden op: 

www.staalbouwdag.nl/exposeren

Nationaal Militair Museum (Soesterberg), winnaar van de Natio-

nale Staalprijs 2016 in de categorie utiliteitsbouw (Felix Claus Dick 

van Wageningen Architecten, ABT, Oostingh Staalbouw, © Pieter 

Kers en Christiaan Richters).

Met ‘SunMotion Roofsystem’ won Fréderique Sanders (Technische 

Universiteit Delft) de StudentenSTAALprijs 2018 – Master Archi-

tectuur én de ECCA-award 2018 (© Pieter Kers en Frederique 

Sanders).


