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Juryrapport 'Architect van het Jaar’ Prijs 2011 
 
Voor dit vijfde seizoen van de 'Architect van het Jaar' Prijs heeft de jury op basis 
van de ingediende digitale inzendingen vijf deelnemende architectenbureaus 
genomineerd voor de tweede ronde. Op 22 november zijn twee juryleden vanuit 
de Europese hoofdsteden Berlijn en Kopenhagen ingevlogen naar IJburg (het 
derde jurylid woont daar al) en hebben de vijf bureaus zich hier in het Materia 
Inspiration Centre in Amsterdam ieder gedurende een half uur kunnnen 
presenteren in een gesprek met de jury. Vervolgens zijn de juryleden in beraad 
gegaan en hebben een keuze gemaakt ten aanzien van de categorieprijzen en de 
winnaar van de Architect van het Jaar Prijs 2011. 
  
Onderstaand het verslag van de jury,  
bestaande uit Lucas Verweij (voorzitter), Anne Luijten en Alex van de Beld. 
 
De jury heeft met waardering kennis genomen van de inzendingen en de geboden 
presentaties tijdens de ontmoetingen. Het was interessant om te zien dat twee 
van de vijf bureaus daarbij niet meer de computer met powerpoint gebruikten, 
maar een zogenaamde ‘paper’point presentatie hadden voorbereid, d.w.z. gewoon 
op handzaam papier. In het kader van het jaarthema ‘Strategie’ heeft de jury 
uiteraard gekeken naar het gebouwde werk, maar toch vooral naar de visie (en de 
gedachten achter die visie) van het bureau en de consequenties daarvan voor het 
handelen buiten en binnen het bedrijf. Het ondernemerschap was daarom ook 
een vast punt van gesprek. 
Tenslotte stelde de jury zich de vraag of de visie, de organisatie, en het 
gerealiseerde werk in een zichtbare en/of tastbare relatie met elkaar stonden, 
kortom is er tussen wat het bureau vertelt en maakt consistentie te zien? 
We bespreken nu de 5 genomineerden in volgorde van ontvangst op die jurydag. 
 
Categorie Large (bureaus met meer dan 20 medewerkers) 
In deze categorie slechts één nominatie: Faro Architecten uit Lisserbroek en 
Zutphen. In hun inzending beschrijven ze de recente aanpassingen in de opbouw 
van het bureau, dat nu op drie pijlers rust: Faro Architectuur, Faro Research en 
Upfront (geschreven zonder ‘o’) waarin met name hun voortrekkerswerk op 
gebied van duurzaamheid is ondergebracht. Ze beschrijven de architectuurpoot 
als een boom, die door de onderzoekspoot (als de wortels) wordt gevoed en 
waaromheen een zwerm bijen continu in beweging is als vooruitstrevend en 
kruisbestuivend onderdeel van het systeem. De vier partners menen door deze 
integrale benadering en samenwerking (ook met anderen) een effectieve bijdrage 
te kunnen leveren aan toekomstwaarde, betaalbaarheid en betrokkenheid. 
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In het gesprek met de jury werd dat thema samenwerking nog meer handen en 
voeten gegeven; Jurgen van der Ploeg had daartoe ook landschapsarchitect Berno 
Strootman als gesprekspartner meegenomen. Maar ook de betrokkenheid kwam 
uitgebreider aan de orde, vooral in de wijze waarop Faro zijn opdrachtgevers, 
maar ook de gebruikers betrekt bij de ontwerpen. Alles in het kader van hun 
statement: ‘Als je niet voor mensen bouwt, voor wie dan wel?’ 
 
De jury waardeert de bescheiden wijze waarop Faro zich als architectenbureau 
positioneert in de maatschappij en binnen de architectenbranche. Ook de 
intensieve manier waarop, vaak in samenwerkingsverband met anderen, aandacht 
gegeven wordt aan de inbreng van bestaande en of toekomstige bewoners ziet de 
jury als een integere poging om in deze tijd beter aan te sluiten bij wat de 
consument vraagt. Dat daarbij wellicht de authenticiteit van de architectonische 
visie vanuit het bureau zelf minder zichtbaar is of kan zijn, vindt de jury minder 
krachtig, maar het bieden van architectuur, als ware het een catalogus van 
oplossingen is evident wel een ondernemende strategie. Ook de nadruk op 
samenwerking met anderen is te waarderen, maar wordt de jury niet als werkelijk 
onderscheidend ervaren. 
Rest nog het antwoord op de vraag of aan Faro als enige genomineerde de 
categorieprijs voor grote bureaus kan worden toegekend. Ons antwoord daarop is 
positief: Faro’s eerlijke en verantwoordelijke visie samen met de geleverde 
kwaliteit op alle  niveaus, wellicht nog niet geheel in balans met zichzelf en met 
een mogelijk grotere eigenheid in het werk, maakt dat ze deze prijs verdienen. 
 
Categorie Medium (bureaus met 10 tot 20 medewerkers) 
André Kempe en Oliver Thill kwamen met een Duits architectendiploma op zak 
naar Nederland, en startten in 2000 hun gezamenlijke architectenpraktijk onder 
de naam Atel ier Kempe Thil l. In korte tijd verwierven ze zich met hun 
uitgesproken en toch eenvoudige ontwerpen een vaste plaats in het vak en dat 
leidde zelfs tot belangrijke prijzen, zoals de Jonge Maaskant Prijs in 2005 en bij 
ons al eerder de categorieprijs Medium bij de Architect van het Jaar Prijs 2009, 
daar met name voor hun bijdrage aan de vakgemeenschap via hun inspanningen 
voor betere contractvoorwaarden binnen de architectenbranche in ons land. 
Hun inzending sluit bijna naadloos aan op die eerdere kritische visie. Hadden ze in 
die tijd nog 80% werk in Nederland en 20% opdrachten over de grens, actueel 
werken ze voor 70% in het buitenland en nog maar voor 30% aan opdrachten in 
Nederland. Het is het resultaat van weloverwogen strategische keuzes in de 
afgelopen jaren: ze besloten namelijk volmondig om een vooral West-Europees 
architectenbureau te willen zijn. Geen aannemersarchitectuur meer, geen 
DFBMO opdrachten, maar onder meer via strategische allianties met anderen 
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goede en bescheiden architectuur maken waarbij ze controle kunnen uitoefenen 
op het gehele traject van initiatief tot en met de uitvoering. 
In het gesprek van de jury met Oliver Thill kwam die visie nogmaals gedetailleerd 
en ruim gedocumenteerd aan de orde. Niet naar India of China meer groeiend 
werk in Belgie, Duitsland en Frankrijk en via hun buitenlandse partners eveneens 
tenders binnenslepen op gebieden die ze als solitair bureau niet zouden kunnen 
bestrijken in Nederland. Alles in het licht van hoogwaardige architectonische 
producten met een optimale prijs/kwaliteitsverhouding, via hun drie statements: 
‘Ikea classicisme’, ‘specific neutrality’ en ‘low-cost landmarks’. 
 
De jury is onder de indruk van de heldere strategie met bijbehorende 
verantwoordelijke houding ten aanzien van de producten en het maakproces 
daarvan. Ze prijst de consistente uitvoering van hun strategie, die inderdaad niet 
heeft geleid tot het volgen van hypes of tot het onderweg plukken van het zo 
voor de hand liggende ‘laaghangende fruit’. Er rest de jury slechts één zorg: 
vanwege die aandacht voor Europa schuilt er in hun visie wellicht een wat erg 
gelaten houding naar de Nederlandse realiteit: zo van ‘hier is het niet leuk (meer)’ 
en dat zou jammer zijn. 
 
NEXT Architects , de andere genomineerde in de categorie Medium kijkt weer 
op een geheel andere manier over de grenzen heen van vak en vaderland. Zij 
hebben inmiddels naast hun kantoor in Amsterdam een groeiende vestiging in de 
Chinese hoofdstad Beijing. Hun inzending laat naast de resultaten van het 
gebouwde werk zien hoe ze dat strategisch aanpakken, met telkens een positie 
die zich beweegt tussen twee polen. Dat zeggen ze in vier statements: “De 
architect van vandaag denkt generiek, maar handelt specifiek”, “De architect van 
vandaag sluit strategische allianties met andere partijen”, “De architect van 
vandaag agendeert en anticipeert” en tenslotte “De architect van vandaag is een 
specialistische generalist”. 
Het gesprek met de jury werd getrokken door Marijn Schenk, daarbij op 
momenten aangevuld door John van de Water die de Chinese vestiging opzette 
en leidt. Op heldere wijze liet Schenk zien dat de werkgebieden van Next vooral 
zijn ontstaan door te investeren in uiteenlopende onderzoeksprojecten, zowel 
binnen als buiten Nederland. De succesvolle resultaten daarvan leidden in de 
meeste gevallen tot bouwopdrachten, maar ook de vele samenwerkings 
verbanden waarin ze opereerden brachten opdrachten als resultaat. Zo vormde 
zich als vanzelf een divers portfolio rond vier hoofdthema’s: infrastructuur (ze 
maakten reeds een aantal bruggen), herontwikkeling, nieuwbouw (met hun 
woonproject voor Almere werden ze genomineerd voor de AM/NAI Prize) en 
interieur (hun meest geslaagde interieurprojecten zijn inmiddels genomineerd of 
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geprezen via de Lensvelt-Architect Interieurprijs). Het werk in China kwam maar 
gedeeltelijk aan de orde, vooral via de introductie van hun recente boekpublicatie, 
van auteur Van de Water, met als titel: “You can change China, China changes 
you”, dat naast een visie op het werken daar, tevens in een katern met kleine 
beelden de enorme bouwproductie uit de laatste zeven jaar van Next in dat land 
laat zien. Er komen jaren voor waarin ze daar meer dan een miljoen m2 
vloeroppervlak realiseren. 
 
De vragen van de jury richtten zich vooral op die meerpoligheid van de strategie 
van Next. Hoe ziet de kruisbestuiving van het werk in Nederland en China er nu 
uit, er zijn immers twee aparte bedrijven met twee eigen websites en het Chinese 
werk wordt hier niet getoond...? Wat zijn de precieze gemeenschappelijke doelen 
als er vooral pragmatisch wordt gehandeld in de keuze van opdrachten? Hoe kan 
Next Architects nu een convergerende paraplu zijn voor die al die toch vooral 
divergerende initiatieven? Hoewel de jury bewondering kan opbrengen voor het 
optimisme, de denkkracht en met name de Nederlandse resultaten van de 
ingeslagen richting(en) van Next kwam er vanuit de gesprekspartners niet altijd 
een helder of bevredigend antwoord op deze vragen. 
Het zal u dan ook niet verbazen dat de jury er in de categorie Medium voor heeft 
gekozen om de categorieprijs van harte toe te kennen aan Atelier Kempe Thill uit 
Rotterdam. 
 
Categorie Small (bureaus t/m negen medewerkers) 
In deze categorie met de meeste inschrijvers nomineerde de jury twee 
architectenbureaus, Zecc uit Utrecht en M3H uit Amsterdam. 
In de inzending van Zecc Architecten legt mede-oprichter en actueel trekker 
Marnix van der Meer uit hoe ze in het architectenvak staan. Met bijzondere 
hergebruikopgaves (met de nadruk op bestaande watertorens en kerken) hebben 
ze een geheel eigen expertise opgebouwd in ontwerpen voor hergebruik van 
bestaande gebouwen. En dan voornamelijk voor particuliere opdrachtgevers. Nu 
hebben ze ook groter werk in nieuwbouw en haalden kortgeleden ook via 
Europese aanbesteding echt grote  herbestemmingsopgaves binnen. En dat is ook 
het streven Van der Meer, om van grote restauratie- tot en met kleine 
interieuropgaven in de volle breedte van het vak bezig te kunnen zijn. De 
resultaten van hun diepgaande ontwerpende aandacht bleven niet uit: recent 
ontving Zecc twee regionale BNA Gebouw van het Jaar prijzen en voor de Zwarte 
Parel in Rotterdam vorige maand nog de laatste LAI-prijs. 
In het gesprek kwamen historie en levensloop van het bureau nog uitgebreider 
aan de orde. Gestart met twee partners en dan nu geleid door Van der Meer 
alleen. Met een coachend leiderschap, waarbij de architecten binnen de groep 
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medewerkers voornamelijk werken aan de projecten en hij vanuit het complete 
overzicht naar bevind van zaken bijspringt en handelt. En waar Zecc 
oorspronkelijk stond voor ‘zinvol en zintuiglijk’ heeft een van zijn opdrachtgevers 
(ontwerpbureau Heldergroen) hem later geholpen met diepgaander nadenken 
over een nog duidelijker positionering in de markt, met de term ‘grounded 
architecture’ als belangrijkste resultaat; als architecten - met twee benen op de 
grond - werken aan functionaliteit, esthetica en duurzaamheid van alle projecten. 
 
De jury heeft met name waardering voor de persoonlijke benadering van Zecc en 
is onder de indruk van de intensieve wijze (vanaf het uitgebreide offertetraject - 
bij particulieren op uurbasis - tot en met de realisatie) waarop opdrachtgevers 
worden ingewijd en vervolgens stap voor stap in het proces mee aan de hand 
worden genomen. En wel zodanig georganiseerd, dat de client altijd zelf 
verantwoordelijk kan zijn en blijven voor alle beslissingen. Tenslotte prijst de jury 
Van der Meer gelukkig dat hij op momenten toch kon blijven samenwerken met 
zijn voormalige partner Rolf Bruggink (ditmaal als opdrachtgever), met het 
spirituele en verbluffende project de Zwarte Parel in Rotterdam als resultaat. En 
die samenwerking is nog niet voorbij hebben we begrepen. 
 
Tot besluit van de reeks ontmoetingen ontving de jury Machiel Spaan en Marc 
Reniers, de beide partners van M3H Architecten uit Amsterdam. Hun inzending 
laat zien hoe ze in het nu vijftienjarige bestaan van hun architectenbureau een 
grote expertise hebben opgebouwd in het ontwerpen van grotere woongebouwen 
voor de bestaande stad. En dan vooral voor plekken (vaak in Amsterdam) waar al 
eerder iets stond en waar dus iets anders van hun hand voor in de plaats kwam. In 
tegenstelling tot veel andere architecten die in deze hectische tijden kiezen voor 
verbreding van hun opdrachtenprotefeuille heeft M3H ervoor gekozen juist te 
specialiseren op datgene wat ze echt goed kunnen, het maken van die grotere 
woongebouwen dus. Maar dan ook echt de diepte in: vanwege hun diepgaande 
kennis van dit specifieke marktdeel worden ze steeds vaker gevraagd om mee te 
denken in de initiatief-fase en het voortraject en denken ze veel intensiever mee 
in de bouwfase van projecten. 
En wat ze nu al goed kunnen, proberen ze elke keer weer nóg beter te doen, 
hetgeen ook uitgebreid ter sprake kwam in de ontmoeting met de jury. Hun 
ervaringen en specialistische kennis leggen ze inmiddels vast in zogenaamde 
cahiers. Die reflecteren onderwerpsgewijs op hun gerealiseerde werk, dat niet 
alleen vergelijkenderwijs naast elkaar wordt gezet, maar waarin ook wordt 
geprobeerd nieuwe wegen te vinden voor de toekomst. Zo verschenen reeds drie 
cahiers, over ‘het gewortelde gebouw’, over ‘dynamische stadsreparatie’ en de 
laatste over het maken van buurten, waarbij ook bewoners van hun projecten 
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werden betrokken. Tenslotte kwam ook de realisatiefase van hun grote gebouwen 
aan de orde, in de vorm van een uiterst leerzaam verslag van de zogenaamde 
‘mean-and-lean’ bijeenkomsten met uitvoerend aannemer Dura-Vermeer. Daar 
worden aan een grote tafel met aannemer, adviseurs en alle onderaannemers, en 
met grote inbreng van deze ervaren woningbouwarchitecten, directe afspraken 
gemaakt over het gedetailleerde uitvoeringsproces.  
 
De specialisatiegedachte van M3H werd - zeker in het licht van de andere 
inzendingen - door de jury als verrassend ervaren en gewaardeerd. Ook de 
bescheiden en onderzoekende houding van deze architecten, in hun geval vooral 
gericht op wonen, kwaliteit, de bestaande stad en op ambacht en baksteen (dat 
woord viel immers vaker tijdens het gesprek) maakte indruk. Tevens positief dat 
hun kennis dan ook nog wordt gedeeld via hun cahiers en in onderwijssituaties. 
Toch plaatst de jury ook een enkele kanttekening bij de gekozen strategie van 
M3H. Genoemde specialisatie draagt immers tevens het risico in zich van een 
zekere ‘luiheid’, hetgeen in zekere zin werd bevestigd door de opmerking dat per 
jaar eigenlijk maar één grote opdracht hoeft te worden binnengehaald om 
economisch rendabel te kunnen zijn. Tenslotte werd over de zichtbare resultaten 
van het gerealiseerde werk door de jury zeer verschillend gedacht; het is daarom 
denkbaar dat hun architectonische visie baat kan hebben bij verdieping en nadere 
aanscherping in de toekomst. 
Mede vanwege de onbetwistbare en meer consistente aansluiting van de gekozen 
strategie op het gebouwde werk, kiest de jury er daarom voor om de 
categorieprijs voor kleine bureaus toe te kennen aan Zecc Architecten uit Utrecht. 
 
Publieksprijs 
De directie van website www.architectenweb.nl (en met Materia onze gastheer 
van vandaag) initiëerde wederom een publieksprijs via internet. Iedereen kon 
gedurende een kleine werkweek tot gisterenmiddag 12.00 uur via het net zijn 
stem uitbrengen op het architectenbureau van zijn of haar keuze.  
Er werden in totaal 808 unieke stemmen via internet uitgebracht.  
De stemverdeling was als volgt: 

Atelier Kempe Thill  – 7,5 %  
Zecc Architecten   – 14,9 %  
M3H Architecten   – 23,4 %  
Faro Architecten  – 26,6 %  

Met als nipte winnaar NEXT Architecten met 27,6 % van de stemmen.  
De prijs bestaat uit een cheque van 2.500,- euro, nader te besteden in het Materia 
Inspiration Centre op IJburg in Amsterdam. 
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Rest tenslotte de bekendmaking van de overall-winnaar van deze ‘Architect van 
het Jaar’ Prijs 2011 met het bijbehorende geldbedrag van 5.000,- euro, ter 
beschikking gesteld door onze trouwe hoofdsponsor Alcoa Architectuursystemen.  
 
In de finale discussie binnen de jury bleven (uit de drie categoriewinnaars) 
uiteindelijk twee kandidaten over voor de prijs. De Firm en de Family van het 
kleine architectenbureau Zecc, dat de problemen niet buiten zichzelf zoekt en 
zodoende onder leiding van Marnix van der Meer opgewekt en met innovatief 
vakmanschap en zelfbewust de toekomst binnen Nederland tegemoet treedt of 
het middelgrote Atelier Kempe Thill dat vanuit een bewonderenswaardig 
gerealiseerd portfolio met een welbewuste groeistrategie langzaam maar zeker 
prestigieuze opdrachten verwerft in de landen om ons heen... 
 
Dames en heren, de jury heeft unaniem besloten de prijs toe te kennen aan het 
architectenbureau dat, mede in het licht van het doel van deze prijs én het actuele 
jaarthema Strategie, met zijn professionele ondernemerschap ten voorbeeld kan 
worden gesteld aan de hele Nederlandse architectenbranche: de winnaar van de 
vijfde ‘Architect van het Jaar’ Prijs editie 2011 is Atelier Kempe Thill. 
 
Amsterdam, 11 december 2010,  
de juryleden:  
 
Lucas Verweij  – gasthoogleraar Design te Berlijn 
Anne Luijten   – publicist en architectuurcriticus te Amsterdam 
Alex van de Beld  – oprichter Onix Architecten en Architect van het Jaar 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Architect van het Jaar 2010: Onix Architecten – Groningen, Helsingborg (Zweden) 
Architect van het Jaar 2009: SeARCH - Amsterdam 
Architect van het Jaar 2008: Rudy Uytenhaak architectenbureau - Amsterdam 
Architect van het Jaar 2007: UN Studio - Amsterdam 


