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Juryrapport 'Architect van het Jaar’ Prijs 2012 
 

Voor dit zesde seizoen van de 'Architect van het Jaar' Prijs konden alle Nederlandse 

architecten voor het eerst kandidaten nomineren voor de Architect van het Jaar Prijs. 

Uit die longlist met 32 architectenbureaus heeft de jury vijf nominaties overgenomen 

en er zelf nog drie aan toegevoegd. Op 23 november gingen de juryleden in het 

Materia Inspiration Centre telkens gedurende een half uur in gesprek met de acht 

architectenbureaus van de shortlist, mede op basis van het themadossier dat al eerder 

door hen was ingediend. In dat dossier werd per bureau aan de hand van vragen 

nader ingegaan op onderwerpen als strategie/bedrijfsvoering, duurzaamheid, 

kennisontwikkeling, innovatie en de relatie met hun opdrachtgevers. 

 

Onderstaand het verslag van de jury,  

bestaande uit Rudy Stroink (voorzitter), Indira van ‘t Klooster en André Kempe 

(gedurende een deel van de jurydag heeft Saskia van Bohemen namens Stroink aan 

de gesprekken deelgenomen). 

 

De jury heeft de korte maar intensieve gesprekken met de acht bureaus zeer 

gewaardeerd. Ze luisterde naar hun vaak heldere toelichting en visie op de praktijk en 

op hun eigen positie in het architectenlandschap met de daarbij behaalde resultaten. 

Het tweede deel van het gesprek diende vooral om de consistentie van (en de 

gedachten achter) die visie - mede in relatie tot het gerealiseerde werk - van het 

bureau nader te bevragen en tevens te bezien welke rol het afgelopen jaar 2012 

speelde in hun werk. 

 

De jury heeft in de gesprekken gezocht naar het fragiele evenwicht in de huidige 

praktijk tussen de hoge eisen aan vakbekwaamheid van de architectenbureaus en 

daarnaast de zoektocht zich aan te passen aan de veranderende 

marktomstandigheden. In Nederland is er sprake van een opmerkelijk en 

betreurenswaardig verlies aan deskundigheid en capaciteit als gevolg van de 

voortdurende recessie in de bouw; de kernvraag daarbij is hoe als architectenbureau 

het hoofd boven water te houden. Andere business-modellen zijn daarin net zo 

belangrijk als het bijzondere vermogen om met kleinere budgeten, en hogere eisen 

van gebruikers toch tot een goede oplossing te komen. Kwaliteit en 

aanpassingsvermogen, daar gaat het dus om en de acht architectenbureaus hebben in 

hun presentaties die eigen keuzes duidelijk kunnen maken. 
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We bespreken hierna alle 8 genomineerden, gecombineerd per categorie (en in 

volgorde van ontvangst op die jurydag). 

 

Categorie Large (bureaus met meer dan 15 medewerkers) 

In deze categorie vier nominaties, te beginnen met Benthem Crouwel Architecten uit 

Amsterdam en Aachen (D). Door de beroepsgroep zelf genomineerd: “Het bureau 

heeft zich in zijn ruim 30-jarige bestaan een rotsvaste plaats verworven in het 

Nederlandse architectuurklimaat en zet zo de grote traditie van vaderlandse 

ingenieurskunst en inventiviteit voort.[…]” 

Mels Crouwel en Joost Vos hielden een uiterst heldere toelichting op het ontstaan, de 

groei en de actualiteit van het bureau, met een gevarieerde opdrachtenportefeuille en 

een voorliefde voor ingewikkelde projecten. Ze hebben tijdig kunnen voorsorteren op 

de nu ontstane situatie in de bouw, bijvoorbeeld door al vroeg een vestiging in 

Duitsland te openen en nu met hun grote opgebouwde kennis met name in de 

infrastructuur naar opkomende buitenlanden zoals India en Brazilie te trekken. Naast 

hun vaste en langdurige relaties met grote opdrachtgevers als Schiphol en de RAI en 

het vaker participeren in grotere adviesnetwerken met meerdere partijen. Andere 

aanpassingen, zoals concentratie op hergebruik of andere specifieke marktsegmenten 

zal het bureau niet inzetten, nieuwbouw blijft wat hen betreft leidend. 

Het uiterst professioneel georganiseerde bureau ontleent verder een sterke en 

herkenbare identiteit aan de vaak logische en functioneel gebaseerde ontwerpen, 

waarbij het de jury opvalt dat in recente werken als het Stedelijk Museum en Station 

Rotterdam Centraal toch ook enige dramatiek sluipt, die beslist intuïtiever van karakter 

is. Dogmatisch is het bureau dus zeker niet. Het jaar 2012 tenslotte is een mooi 

oogstjaar voor het bureau, met naast het Stedelijk de oplevering van een groot 

datacenter en de enorme Ziggodome in Amsterdam en het cultuur- en winkelcentrum 

in het Duitse Koblenz. 

 

Vervolgens Cepezed uit Delft, door een collega-architect voor de longlist genomineerd 

met de zinsnede: “Sterk in het vertalen van een complexe opgave naar een 

doeltreffend gebouw.” 

Cepezed had ondanks de economische recessie in 2012 juist een van zijn beste jaren. 

Met een grotere omzet, meer mensen aan het werk en met projecten in Nederland en 

alleen direct over de grens (Belgie en Duitsland) en bescheiden qua volume als het om 

werk in het buitenland gaat. Met een steeds breder palet aan opgaven en met 

uitbreiding naar tot nu voor hen nog onbekende segmenten, zoals ziekenhuis en 

theater. Werkend vanuit een groot maatschappelijk netwerk, maar ook in vele nieuwe 
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en verschillende samenwerkingsverbanden.  

De projecten zelf zien ze vooral als gebruiksvoorwerpen, die technisch helder, slim en 

binnen budget in elkaar worden gezet, vaak door hun eigen coordinatiebedrijf 

Bouwteam en soms georganiseerd in eigen projectontwikkeling. In het gesprek met 

Jan Pesman en Ronald Schleurholst raakte de jury onder de indruk van de 

professionele aanpak van zowel het bureauproces als de ontwerpprojecten en van hun 

opgebouwde kennis omtrent bouwtechniek en kosten. Dat tot nu ook een zeker gebrek 

aan warmte werd geconstateerd in hun bijna calvinistisch ogende (en dus zeer 

‘Hollandse’) gebouwde werk, wordt straks in het nieuwe theaterproject in Helmond 

misschien weer gelogenstraft. 

 

Dan Concrete Amsterdam. Door de beroepsgroep zelf genomineerd voor de longlist 

met de tekst: “Architectonische eenvoud gecombineerd met een rijk en persoonlijk 

interieur. Vernieuwende ontwerpen gebaseerd op klassieke waarden.” Inderdaad is het 

architectenbureau Concrete bekend geworden via hun vele en soms spraakmakende 

interieurwerk, hoewel de actuele partners Rob Wagemans, ErikJan Vermeulen en Lisa 

Hassanzahed alle zijn opgeleid als architect. Binnen Concrete vormen - naast 

architectuur en interieur-architectuur - ook grafische vormgeving en marketing 

belangrijke aspecten van de opdracht en daarmee van het eindresultaat.  

De opdrachten worden stapsgewijs steeds breder, tot en met de recente inrichting van 

een aantal Amsterdamse pleinen. Met opdrachtgevers wordt een hechte, vaak 

persoonlijke band opgebouwd om met hun oplossingen (ze noemen die zelf 

totaalbeleving of totaalervaring) zo dicht mogelijk bij de achterliggende vraag terecht te 

komen. 

Projecten worden ook zelf geinitiëerd, zoals het hotelconcept Citizen-M, dat vanuit hun 

eigen frustratie over de actuele hotelmarkt ontstond. Ze vonden zelf financiers en 

konden het concept en inmiddels het merk dusdanig uitdiepen dat er nu over de 

gehele wereld Citizen-M hotels worden gebouwd, tot in hartje Londen en New York 

aan toe. Ze bewaken zelf tot in detail het interieur, maar werken met lokale architecten 

voor de uitwerking van de schil. 

De jury is onder de indruk van de werkwijze van Concrete en van de filosofie en de 

organisatie achter het bureau. Zonder acquisitie toch kunnen maken wat je interessant 

en nodig acht, en met middelen die meestal nog ontbreken binnen het traditionele 

architectenbureau. De jury kijkt uit naar de wijze waarop Concrete – ondanks de 

uitbesteding van uitwerking en bouwbegeleiding bij hun buitenlandse projecten – de 

kwaliteit kan blijven bewaren en aslnog terugkoppeling krijgt voor de verfijning van hun 

concepten. 
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Tenslotte in de categorie Large DeZwarteHond uit Groningen, Rotterdam en Keulen 

(D). Door de jury zelf op de shortlist geplaatst.  

Ooit opgericht door Ton Karelse en Jurjen van der Meer en na toetreding van nieuwe 

partners in naam bewust losgemaakt van de personen, nu dus DeZwarteHond. In het 

gesprek met de jury vertellen Jeroen de Willigen, belast met de dagelijkse leiding en 

Jurjen van der Meer hoe de afgelopen jaren is gewerkt aan verbreding en verdieping 

van het werk binnen het bureau. Verbreding via uitbreiding naar Keulen in Duitsland en 

via acquisitie van het noodlijdende Bonnema Architecten, zodat ook de ruimere 

zorgmarkt kan worden bestreken en verdieping, vooral via intensievere voortrajecten 

en duurzamer werk. Nadrukkelijk richt het bureau zich meer op keuzeprocessen aan 

de opdrachtgeverszijde waarvoor ze ook nieuw instrumentarium ontwikkelen. Zelf 

zeggen ze: We verschuiven van ‘presentator’ naar ‘moderator’. Ook in politieke zin 

denken ze steeds vaker mee op strategisch niveau, waarbij dat modereren ook weer 

kan leiden tot nieuw werk. 

De wijze van samenwerken binnen het bureau wordt eveneens bewuster ontwikkeld, 

mede door gebruik te maken van de netwerken van alle medewerkers en door de 

gemeenschappelijkheid van de architectonische signatuur. Er is niet één dragende 

ontwerpfilosofie aanwijsbaar, er wordt vooral collegiaal samengewerkt aan projecten.  

 

Categorie Small (bureaus met minder dan 15 mensen), ook weer in volgorde van 

opkomst tijdens de jurydag op 23 november 2012. 

Allereerst Architectenbureau Koen van Velsen uit Hilversum, door de collega’s 

genomineerd voor de longlist met de prachtige tekst: “Omdat hij al jaren de beste 

architect van Nederland is, maar dat zelf niet zo van de daken schreeuwt...” 

Van Velsen heeft immers nimmer de ambitie gehad een architectenbureau als bedrijf 

te hebben. Vanuit het ontwerpen van meubels is hij gestart met het vak en van het een 

kwam het ander. En dat slechts met de bedoeling om een bescheiden bijdrage te 

leveren aan een betere omgeving. Nadat Tjeerd Dijkstra hem vroeg voor een 

Rijksopdracht ging het snel, tot en met zijn huidige opdrachtenpakket met onder meer 

het grote HSL-station van Breda. Daarnaast ging in 2012 zijn tweede periode van drie 

jaar in als Spoorbouwmeester, een rol waarin hij ervaart dat zijn bijdrage aan een 

betere leefomgeving nog groter kan zijn. Deze gedachte doortrekkend stelt Van Velsen 

dat als hij nu opnieuw zou moeten beginnen, hij waarschijnlijk precies dezelfde weg 

zou volgen, of anders misschien de rol van projectontwikkelaar zou kiezen, juist 

vanwege die dan mogelijk grotere bijdrage. 
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De jury is onder de indruk van zijn belangwekkende oeuvre als architect in de 

klassieke zin van het woord, waarbij hij in alle rust en ernst aan perfectie werkt. Zonder 

modieus te zijn, en dus volstrekt autonoom is hij telkens te vinden bij de 

belangwekkende opgaven van deze tijd, zoals zorg (Groot Klimmendaal) en publieke 

ruimte en infrastructuur (Station Breda). 

  

Vervolgens kwam Studio Roosegaarde uit Waddinxveen en Shanghai. Hij werd door 

de jury zelf voorgedragen voor de shortlist van de prijs. 

Daan Roosegaarde is weliswaar opgeleid als architect via het Rotterdamse Berlage 

Institute, maar hij manifesteert zich op allerlei andere gebieden en vaker juist op het 

grensvlak van de architectuur met andere disciplines, zoals de digitale techniek en de 

toegepaste kunst. Hij is op deze wijze rechtstreeks betrokken bij allerlei vormen van 

innovatie, van nieuwe materialen en materiaaleigenschappen, tot en met nieuwe 

technieken en eigenschappen van licht en beweging. De bereikte resultaten in 

Nederland en daarbuiten acht de jury baanbrekend, indrukwekkend en van een grote 

kracht en ze voorziet voor Roosegaardes werk een succesvolle toekomst. 

Toch is de relatie met de concrete architectonische ruimte naar het oordeel van de jury 

nog beperkt te zien. Het intelligenter maken van oppervlakken, zoals de met Heijmans 

te ontwikkelen wegdekken, of het samen met andere architecten geven van extra 

lading aan gebouwen of facades klinkt veelbelovend, maar juist daar moeten de 

gedachte ingrepen en technieken zich - ook in ruimtelijke zin - in de toekomst nog 

bewijzen.  

 

Als derde Small-kandidaat kwam DUS Architects uit Amsterdam op bezoek, 

eveneens door de jury zelf voorgedragen voor de shortlist. Hedwig Heinsman en Hans 

Vermeulen, twee van de drie partners van DUS, vertellen de jury hoe ze sinds 2004 in 

de praktijk werken, mede aan de hand van hun ‘manifest voor publieke architectuur’. 

Hun werk is een combinatie van werk aan grotere en langdurige 

veranderingsprocessen binnen de bestaande stad (zoals de verbouwing van een groot 

gemeenschappelijk wonen project in Nieuwegein of de langetermijn strategie voor een 

woonwijk in Almere) en kleinere, snelle interventies om in directer contact te zijn en te 

blijven met betrokken partijen.  

De interventies - met als voorbeeld de uit rode paraplu’s opgebouwde en op meer 

plaatsen plotseling opduikende ‘BuckyBar’ – vielen direct op; ze hebben de 

(naams)bekendheid van DUS ondersteund en zo meer mogelijkheden geboden voor 

het strategische werk in de grotere projecten. Kleine initiatieven worden indien nodig 

ook ‘opgeschaald’; zo richtte DUS samen met anderen inmiddels een eigen 
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energiecoöperatie en binnenkort zelfs een woningcoöperatie op. Kortom, nieuwe 

manieren van ontwerpend ingrijpen in de bestaande stad, voor en door enthousiaste 

mensen en met onverwachte resultaten, zoals de zelfgebouwde reuzen-3d-printer die 

straks levensgrote recyclebare ruimtes gaat produceren.  

De jury is onder de indruk van de verfrissende en uitdagende aanpak van DUS, die op 

telkens nieuwe manieren aansluit bij actuele thema’s. Het vluchtige karakter van de 

vele projecten maakt deze soms wel enigszins vrijblijvend. En de langdurige 

processen leiden niet vanzelfsprekend tot gedegen gebouwde resultaten. 

 

Tenslotte ZUS (Zones Urbaines Sensibles) uit Rotterdam. Ook genomineerd vanuit de 

beroepsgroep met als onderbouwing: “ZUS heeft bewezen een inventief en 

conceptueel sterk bureau te zijn en is niet bang om snel te schakelen en in te springen 

op maatschappelijke opgaven.” 

En inderdaad werken Elma van Boxel en Kristian Koreman hard aan de stad. Vooral 

vanuit de opvatting dat de rigide en vaak kunstmatige grenzen tussen de disciplines 

architectuur, stedenbouw en landschap moeten worden opgeheven. Ze besteden hun 

tijd voor 50% aan betaald werk en voor 50% aan ongevraagd advies en met name in 

die laatste categorie hebben ze bijzondere resultaten geboekt. Zoals met hun 

jarenlange initiatieven rond het hergebruikte Schieblock en het recent door hen 

bedachte en deels al uitgevoerde Luchtsingelproject, waarvoor ze eerst zelf 

gedeeltelijke financiering verwierven, en later werden uitgekozen voor het 

zogenaamde Stadsinitiatief met een miljoenenbudget. Hun strategische aanpak laat 

telkens zien dat een probleem of een project door hen met vaste hand naar een 

mogelijke oplossing wordt geleid, met inzet van de (denk)kracht van alle mogelijke 

medestanders en betrokkenen. Naast deze succesvolle en praktische projectaanpak 

zijn ze op velerlei wijzen tevens betrokken bij de vastlegging en/of wetenschappelijke 

verdieping van hun werk in publicaties, exposities, lezingen en zelfs via het 

organiseren van een nieuwe opleiding.  

De jury ziet dat ZUS inmiddels meerdere betaalde transformatie-opdrachten heeft in 

binnen- en buitenland. De bijzondere Luchtsingel laat helder zien hoe een verloren 

stuk stad, zoals het gebied rond de Hofbogen, weer intensief betrokken kan worden bij 

het centrum van Rotterdam. Hoewel het project zelf niet herhaalbaar is, is de aanpak 

en de intentie dat wel. De jury heeft bewondering voor de behaalde prestaties en het 

doorzettingsvermogen van de beide partners. 

 

Tot zover het verslag van de acht ontmoetingen die de jury had met de 

genomineerden. De taak van de jury ging echter een stap verder, van haar werden 
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twee categoriewinnaars verwacht en tenslotte de keuze van een overall-winnaar van 

de Architect van het Jaar Prijs 2012. 

In de categorie Small heeft de jury, naast de bewondering voor het werk van Koen van 

Velsen en Daan Roosegaarde, toch besloten de winnaar te kiezen uit de bureaus DUS 

en ZUS. Vooral vanwege beider vernieuwende aanpak van de bestaande stad, wat de 

jury betreft ook de grote opgave voor de toekomst. Voor jonge bureaus met een kleine 

of geen portefeuille blijkt het aandacht opeisen met tijdelijke projecten een goede 

strategie. Nog beter is het als de projecten aansluiten bij een belangrijke, actuele 

maatschappelijke agenda. Uiteindelijk beklijft het gerealiseerde werk, met name in de 

grotere projecten en gecombineerd met de verdieping in het denken van ZUS bij de 

jury meer en langer dan het werk van DUS Architects. 

De categorieprijs Small gaat dus van harte naar ZUS uit Rotterdam. 

 

In de groep grote bureaus eveneens een keuze uit vier. Met de juist in dit jaar 

bijzondere resultaten van Benthem Crouwel en aan de andere kant de verbrede, 

strategische aanpak van De ZwarteHond. De jury vond tenslotte dat de 

categoriewinnaar moest komen uit de twee andere architecten-bureaus, Cepezed en 

Concrete. De eerste vanwege de consistente aanpak van ontwerp tot en met 

realisatie, die voor het bureau weinig (ook kosten)technische geheimen meer kent en 

die telkens weer verbluffende oplossingen van grote eenvoud laten zien.  

Of de aanpak van Concrete Amsterdam die naast de bekende disciplines in het 

architectenbureau ook de kracht van grafische vormgeving en professionele marketing 

integreert in het werk. En dan zelfs eigen initiatieven zo ver kan brengen dat ze 

uiteindelijk zichtbaar en stapsgewijs de hele wereld veroveren. Eerst met Citizen-M als 

hotelconcept en binnenkort wellicht ook met URL, hun op Amerika gerichte 

woningbouwconcept. 

De aanpak van Cepezed is voorbeeldig en innovatief, zowel in uitwerking als strategie. 

Door de perfectie te zoeken in de uitwerking, en door de regie naar zich toe te trekken 

met een eigen bouw- en projectontwikkelingsafdeling sluit Cepezed aan op de eisen 

van deze tijd en op de behoefte van klassieke architecten om de controle op het 

eindresultaat via de bouwplaats terug te krijgen. In crisistijd is het een goede strategie 

om juist te blijven doen waar je goed in bent, en dan nóg beter. Nogmaals, deze 

aanpak is voorbeeldig en verdient dit jaar daarom de eerste plaats in de categorie 

Large. 

 

Maar deze aanpak is feitelijk slechts haalbaar voor een bureau dat gedurende 

decennia de tijd krijgt om een oeuvre en een netwerk op te bouwen. De nabije 
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toekomst van het vak in brede zin ligt misschien wel meer in het aangaan van bredere 

allianties, ook buiten de bouw en de architectuur. Door een totaalconcept te bieden, 

waarin architectuur, interieur, marketing, imagebuilding en uitvoering op een unieke 

manier hand in hand gaan, zónder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit en de 

esthetiek van de architectuur. Een aanpak die tegelijkertijd aantoonbaar nieuwe 

markten aanboort en zo nieuwe kansen biedt.  

De jury kent daarom de overall-prijs, de ‘Architect van het Jaar Prijs’ editie 2012 van 

harte toe aan Concrete uit Amsterdam. 

 

Amsterdam, 14 december 2010,  

 

de juryleden:  

Rudy Stroink   - projectontwikkelaar, oprichter TCN Property Projects 

(Saskia van Bohemen  - vastgoeddeskundige, directeur TCN Data Hotels) 

Indira van ‘t Klooster - architectuurhistoricus, hoofdredacteur A10 

André Kempe   - Atelier Kempe Thill, Architect van het Jaar 2011 

 

Kees van der Hoeven - secretaris 

 

 


