Longlist genomineerden Architect van het Jaar Prijs 2013
Dit zijn alle NL architectenbureaus die door de eigen beroepsgroep (te weten de architectdirecteuren) in de nominatieperiode t/m 18 november 2013 per e-mail aan ons werden
voorgedragen voor de jaarlijks te vergeven titel Architect van het Jaar. Wij stelden hieruit in alfabetische volgorde - de longlist samen, met aanvullend commentaar. De jury zal uit
deze bureaus de shortlist kiezen voor de NL Architect van het Jaar Prijs 2013.

Categorie large (bureaus met meer dan 15 medewerkers)
Claus en Kaan Architecten - Amsterdam, Rotterdam
Vanuit de twee vestigingen in Amsterdam en Rotterdam wordt gewerkt aan een gestaag
groeiend en kwalitatief hoogwaardig oeuvre. Voor dit jaar 2013 belangrijk te noemen de
oplevering van het gerechtshof in het IJdock-complex in Amsterdam, de bouw van het grote
Defensiemuseum op de voormalige vliegbasis Soesterberg en het binnenhalen van de
DBFMO-opdracht voor het nieuwe gebouw voor de Hoge Raad in Den Haag.
http://www.clausenkaan.nl
EGM Architecten - Dordrecht
Reeds lang gevestigd en groot architectenbureau dat vooral in de zorg zijn sporen verdient.
Grote en langjarige ziekenhuisprojecten kwamen of komen tot een einde, zoals bijvoorbeeld het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch en het eerste nieuwbouwdeel van het
grote Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Kortgeleden heeft het bureau zich verjongd
door de toetreding tot de directie van drie nieuwe partners.
http://www.egm.nl
Mecanoo Architecten - Delft
Het zowel in Nederland maar vooral ook in het buitenland succesvolle bureau Mecanoo
mag in de longlist juist dit jaar niet ontbreken (ook in 2012 genomineerd). Met onder meer
grote opdrachten in de Verenigde Staten, Azie en het Verenigd Koninkrijk maar met name
vanwege de oplevering daar van Europa’s grootste bibliotheek in Birmingham.
http://www.mecanoo.nl
OMA/AMO - Rotterdam, Hong Kong, New York, Beijng, Doha
Niemand die ze durft te nomineren maar, als zo ongeveer enige architectenbureau in NL,
hebben ze ook dit jaar wereldwijd weer veel opgeleverd - denk aan de Shenzen Stock
Exchange en het grootste gebouw van Nederland, de Rotterdam - en veel prijsvragen
gewonnen. Door de jaren heen blijven ze zich telkens vernieuwen.
http://www.oma.eu
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RAU Architecten – Amsterdam
Thomas Rau stijgt jaarlijks in de Duurzame TOP100 van het dagblad Trouw, dit jaar tot in
de topvijf. Dat komt omdat hij telkens weer vernieuwende en verdergaande initiatieven
neemt op het gebied van duurzame architectuur. Niet alleen meer energieneutrale
gebouwen, maar nu verder naar betalen voor prestaties en gebruik in plaats van eigendom
van producten en gebouwonderdelen. Die blijven in zijn toekomstvisie eigendom van de
producent.
http://www.rau.nl
Architectenbureau Paul de Ruiter - Amsterdam
Was een van de eerste buro's die zich specialiseerden en profileerden als een duurzaam
ontwerpend en bouwend architectenbureau. De toepassingen blijken niet alleen high tech,
maar ook slimme low-techoplossingen te bevatten. Oplossingen die tevens mooi zijn
geïntegreerd in de gehele gebouwverschijning. En die worden ingezet om de architectuur in
het algemeen beter te maken (ook in 2012 genomineerd).
http://www.paulderuiter.nl
Team V Architecten - Amsterdam
Halverwege dit jaar nam Jeroen van Schooten afscheid van het succesvolle bureau Meijer
en Van Schooten en begon met een klein team en twee partners een nieuw architectenbureau met de naam Team V. Met een omvangrijk opdrachtenpakket dat bestaat uit
vernieuwende renovaties en DBFMO-projecten voor het Rijk. Kortom: hoogstaande
architectuur, die mede door slimme procesbijdrages en nieuwe vormen van intensieve
samenwerking met andere partijen in de bouwketen tot stand komen.
http://www.teamv.nl

Categorie Small (bureaus tot en met 15 medewerkers)
Arons en Gelauff Architecten – Amsterdam
Dit architectenbureau levert op dit moment eveneens een bijdrage in het omvormen van het
beroep richting ketensamenwerking. Samen met bouwers en corporaties en ontwikkelaars
boksen ze een aantal onhaalbaar geachte plannen richting kwalitatief hoogstaande
bouwwerken. In 2014 gaan er een aantal nieuwe woningbouw projecten in uitvoering.
http://www.aronsengelauff.nl
Bierman Henket Architecten - Esch
Het bureau heeft een uiterst succesvol jaar 2013 achter de rug met de opening van
verschillende musea, zoals het Fries Museum (legaat Abe Bonnema) in Leeuwarden, het
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Noord Brabants Museum in Den Bosch en het spectaculair uitgebreide Museum de
Fundatie in Zwolle.
http://www.henket.nl
Casanova Hernandez Architects - Rotterdam
Het bureau bestaat in middels 10 jaar en heeft in de laatste twee jaar meerdere woningbouwprojecten in Nederland opgeleverd waarbij gestreefd wordt naar bijzondere plattegronden met een zeer hoogwaardige materialisatie. Het bureau heeft een international profiel en
is actief in Europa, Azië en Zuid-America. Onlangs is Jinzhou (China) het Ceramic and
Mosaic Museum opgeleverd. Het bureau is niet alleen een ontwerpbureau maar actief in
onderzoek, met name naar het ontwerp en de werking van de publieke ruimte. Binnenkort
verschijnt bij Actar Publishers (Spanje/USA) een boek over dat onderwerp.
Bijzondere bijdrage aan de beroepsgroep:
Casanova Hernandez is door ons vooral voor de prijs genomineerd omdat zij onlangs de
rechtszaak rond het project ‘Cooltower Rotterdam’ gewonnen hebben, waarbij (na het
winnen van de prijsvraag in 2010) grove inbreuk werd gedaan op hun auteursrechten. Door
het doorzetten van hun rechten werden andere partijen (zoals ontwikkelaars, aannemers,
de gemeente, maar ook de BNA en zijn leden) erop gewezen dat het werk van architecten
integraal beschermd is en een artistieke waarde heeft. Hierdoor wordt de positie van de
gehele beroepsgroep versterkt en tonen ze mede aan dat ook kleine organisaties hun
rechten wel degelijk tegen zeer grote partijen (hier een grote bouwer) kunnen doorzetten.
http://www.casanova-hernandez.com
FRANTZEN et al - Amsterdam
Wij nomineren architect Tom Frantzen, niet alleen vanwege zijn gerealiseerde werk zoals
bijvoorbeeld het grote woonzorgcomplex De Keyzer in Amsterdam, maar ook vanwege zijn
vernieuwende rol als ontwikkelende architect.
http://www.frantzen.nl
Happel Cornelisse Verhoeven Architecten - Rotterdam
Jong architectenbureau met een bijzondere, zeer eigen signatuur. Zoals te zien in de
bescheiden, maar uiterst complete transformatie voor het Noord-Hollands archief (gepubliceerd in het Jaarboek Architectuur in NL 2012>13), maar ook in hun via de open oproep
van de Vlaamse overheid verworven projecten. Binnenkort wordt in eigen land nog zo’n
zorgvuldig gemaakt project, een paardenrusthuis in Valkenburg ZH geopend. Kortgeleden
werden ze geselecteerd voor nieuwbouw en renovatie van Museum de Lakenhal in Leiden.
http://www.hcva.nl
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Van Helmond Zuidam Architecten - Eindhoven
Voor deze keer hebben we de eis dat een architect-directeur de nominatie moet uitbrengen
over het hoofd gezien. Hier sprak een opdrachtgever lovend over dit bureau dat voor zijn
bedrijf een energiearme serie woningen heeft ontworpen: ‘Hen nomineer ik graag voor de
algemene duurzame inspiratie die ze mij geven.’ Waarvan akte.
http://www.vanhelmondzuidam.nl
MAKS - Rotterdam
Japanse frisheid in Nederland, werken internationaal. Zij hebben dit jaar voor Vitra een
verfrissend gebouw gemaakt.
http://www.m-a-k-s.nl
NL Architects - Amsterdam
Het bureau behoort al 20 jaar tot de top van meest inspirerende architectenbureaus van
Nederland. Maakt een langzame maar zekere transformatie door van een conceptueel naar
een meer bouwend buro. Hun nieuwe station in Barneveld is conceptueel sterk, maar ook
architectonisch zeer overtuigend in zijn eenvoud.
http://www.nlarchitects.nl
RAAAF [Rietveld Architecture-Art-Affordances] - Amsterdam
Deze nieuwe naam reflecteert, meer dan Rietveld Landscape, de aard van hun praktijk op
het raakvlak van architectuur, kunst en wetenschap. Er is niet zo heel veel op het gebied
van architectuur gebeurd in het afgelopen jaar, maar als één ding helder wordt, is het dat
meer en meer de natuurlijke omgeving wordt geïntegreerd in de architectuur. Daarom als
outsider een architectenbureau zittend op de grens van architectuur en landschap. Denk
ook aan die recent onthulde en bijzondere Stealth-‘vergadermachine’ Secret Operation 610.
http://www.raaaf.nl
Architectenbureau Marlies Rohmer - Amsterdam
Architecten kijken zelden om naar hun gerealiseerde gebouwen. Na oplevering worden ze liefst zonder mensen - gefotografeerd en worden glossy in de bladen gepubliceerd. Marlies
Rohmer rijdt met haar ‘What happened to’-busje terug en wil weten of haar gebouwen
'werken' en vooral ook wat er mogelijk fout is gegaan. Daarom zijn gesprekken met de
huidige bewoners en gebruikers vaste onderdelen van de bezoeken. Dat levert
confronterende en hilarische situaties op. Het onderzoek biedt aanleiding voor reflectie op
het vak en geeft richting aan haar agenda voor de komende 25 jaar.
http://www.rohmer.nl
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SO-IL - New York
Wij nomineren graag het architectenbureau SO-IL in de categorie small. Florian Idenburg
werkte bij onder meer bij SAANA en richtte zijn buro in 2008 op in New York, samen met
zijn Chinese partner Jing Liu. Inmiddels zijn ze werkzaam aan projecten in NL, Belgie,
Zwitserland, Korea, China en de USA.
In Nederland is SO-IL misschien minder bekend, maar juist het internationale perspectief
en de moderne signatuur van het bureau zijn typische Nederlandse kwaliteiten zijn die hen
in eerder genoemde ‘buitenlanden’ groot voordeel brengen…
Space & matter - Amsterdam
Een architectenbureau dat tot nu nog weinig heeft gebouwd, maar weldegelijk zeer relevant
werk onderhanden heeft. Van de meest duurzame 'pop up'- wijk ter wereld, tot aan een
hotel met 27 kamers in leegstaande brughuisjes verspreid over de gehele stad Amsterdam.
En al die projecten komen voort uit eigen initiatief en uit de passie om de wereld een beetje
mooier en beter te maken.
http://www.spaceandmatter.nl
Architectenbureau Koen van Velsen - Hilversum
Net als vorig seizoen noemen wij graag Koen van Velsen, als beste architect van ons land,
maar die dat niet van de daken zal schreeuwen (stond in 2012 op de shortlist).
http://www.koenvanvelsen.com
Zecc Architecten - Utrecht
Hoewel nog redelijk jong, is Zecc in staat om toch jaar na jaar bijzondere projecten te
realiseren, van het eerste energieneutrale monument tot aan spectaculaire ruimtelijke
interieuringrepen. En met een eigenwijze maar consistente visie op wat architectuur
volgens hen moet zijn: Grounded Architecture. (Zecc won in 2011 de AvhJ Prijs Small)
http://www.zecc.nl
ArchitectenWerk, 19 november 2013
Hoofdsponsor van de AvhJ Prijs is Alcoa Architectuursystemen uit Harderwijk.
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