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Longlist genomineerden Architect van het Jaar Prijs 2014 
Dit zijn de NL architectenbureaus die door de eigen beroepsgroep (te weten de architect- 
directeuren) in de nominatieperiode t/m 30 november 2014 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 de opmerkingen van de aanbrenger.  
De jury kiest uit deze bureaus (aangevuld met eigen suggesties) de shortlist voor de NL 
Architect van het Jaar Prijs 2014. 
 
Categorie large (bureaus met meer dan 15 medewerkers) 
Bedaux de Brouwer, Goirle 
Architectenbureau dat al enkele generaties lang vanuit Noord-Brabant werkt aan 
hoogwaardige moderne architectuur. Inmiddels is ook de jongste generatie actief met de 
toetreding van Thomas en Pieter Bedaux. 
http://www.bedauxdebrouwer.nl/ 
 
Bierman Henket, Esch 
Bureau op de grens van small en large dat kortgeleden een serie belangrijke 
cultuurgebouwen opleverde in Leeuwarden, Den Bosch en Zwolle. Nu onder meer 
betrokken bij de tijdelijke werkruimte van de Koning. 
http://www.biermanhenket.nl/ 
 
GROUPA, Rotterdam 
GroupA weet zich steeds weer te vernieuwen en zich breed in het beroepsveld te 
profileren. De relatief jonge partners  Maarten van Bremen, Folkert van Hagen en Adam 
Visser, hebben een indrukwekkende portfolio opgebouwd met projecten in zowel 
stedenbouw, architectuur als interieur. Door een open werkhouding naar de opdrachtgever 
en door steeds wisselende partnerships met verschillende partijen (kunstenaars, 
vormgevers en landschapsarchitecten) wordt gezamenlijk gezocht naar synergie en 
vernieuwing, waarbij versmelting van oud en nieuw een belangrijk thema is. 
http://www.groupa.nl/ 
 
LIAG, Den Haag 
Het welzijn van de gebruikers staat voor LIAG altijd centraal. De gezamenlijke doelen 
bereiken ze door een werkmethodiek die gekenmerkt is door open communicatie, cocreatie 
en creativiteit.  Zij realiseren gezonde en duurzame gebouwen met een culturele, 
maatschappelijke, ecologische en economische meerwaarde. Samen met o.a. biologen en 
artsen komen ze tot verrassende en nieuwe oplossingen. Recent zijn hun gebouwen 
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bekroond met diverse prijzen, o.a. de Leefbaarheidsprijs (I/O-gebouw Nijmegen) en de 
Award Duurzame Architectuur (Lyceum Schravenlant Schiedam).  
http://www.liag.nl/ 
 
OMA/AMO - Rotterdam, Hong Kong, New York, Beijng, Doha 
OMA mag in een dergelijke lijst niet ontbreken, denk aan het grootste gebouw van 
Nederland, de Rotterdam en de recente Biënnale in Venetië.  
http://www.oma.eu 
 
Soeters Van Eldonk, Amsterdam 
Kortgeleden nog meldde Sjoerd Soeters dat hij van zijn eigen beroepsgroep nooit een prijs 
zal ontvangen. Dat moet dus worden rechtgezet, want als er iemand is die de kwaliteiten 
van de openbare ruimte begrijpt, is hij het; denk aan Leeuwarden, Nijmegen en Zaanstad. 
http://www.soetersvaneldonk.nl/ 
 
Studio Ninedots, Amsterdam 
Zijn overal aanwezig in Amsterdam met een constante hoge kwaliteit aan projecten. 
Weten de nieuwe opdrachtgevers met slimme architectuur te verleiden. 
http://www.studioninedots.nl/ 
 
Team V Architecten – Amsterdam 
Het nieuwe bureau van Jeroen van Schooten, Gerard van Hoorn en DoJanne Vermeulen. 
Hebben zich na de afsplitsing van MVSA razendsnel een vaste eigen positie verworven, 
met grote nieuwe projecten in zowel nieuwbouw als renovatie. 
http://www.teamv.nl 
 
TeamCS – Rotterdam 
Tien jaar lang werd in dit speciaal opgerichte architectenbureau, met deelname van de 
partners Jan Benthem, Adriaan Geuze en Jeroen van Schooten en hun medewerkers, 
gewerkt aan het nieuwe station Rotterdam Centraal. (door de juryleden toegevoegd) 
http://www.archined.nl/kort-nieuws/overig/combinatie-team-cs-voorgedragen-voor-nieuw-
station-rotterdam-centraal/  
 
Categorie Small (bureaus tot en met 15 medewerkers) 
Bekkering Adams architecten - Rotterdam 
Bekkering Adams architecten bouwt al jaren aan een consistent oeuvre van karakteristieke 
en aansprekende gebouwen met een sterke identiteit. Door maximale flexibiliteit en door 
uitbreiding naar het buitenland blijft het bureau van Juliette Bekkering en Monica Adams in 
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staat om bijzondere en innovatieve projecten af te leveren. Het bureau weet hiermee zowel 
vakgenoten als gebruikers blijvend te boeien en te overtuigen, getuige de dubbele prijs 
(publieks- en juryprijs) die gewonnen werd met de Brandweerkazerne in Doetinchem. 
http://www.bekkeringadams.nl/ 
 
Blok Kats van Veen Architecten (BKVV) - Amsterdam 
1. Oplevering van het duurzame brugbedieningscentrum Steekterpoort Alphen aan de 
Rijn voor de Provincie Zuid Holland, genomineerd voor de nationale staalprijs (CS 
Rotterdam gewonnen). 
2. Lofthome. In enkele jaren uitgegroeid tot een goed lopend product waar ze in 
co-creatie stalen architectuur bouwen (25+ gerealiseerd). 
3. Pionieren met de oprichting van DASUDA, waarmee ze sterk vertegenwoordigd actief 
zijn (in samenwerkingen met local architects) op het gebied van architectuur en 
stedenbouw in diverse Afrikaanse landen. Zie www.dasuda.nl<http://www.dasuda.nl> 
http://www.bkvv.blogspot.nl/ 
 
Happel Cornelisse Verhoeven Architecten - Rotterdam 
Jong architectenbureau met een eigenzinnige architectuur, gebaseerd op klassiek en puur 
vakmanschap. Prachtig plan voor Museum de Lakenhal in Leiden. 
http://www.hcva.nl 
 
Studio Anne Holtrop - Amsterdam 
Volgens mij is Anne de meest talenteerde architect van de generatie tussen 30 en 40. 
Deze ‘lost generation’ heeft het behoorlijk zwaar omdat de gevestigde bureaus (zeg maar 
de 55-plussers) alle werk dat er nog over is voor zich zelf houden en weinig ruimte laten 
voor de jongeren. Anne heeft het ondanks deze condities voor elkaar gekregen om zich 
volledig te richten op de autonome kant van onze discipline (architectuur=kunst), projecten 
te realiseren met een zeer hoge culturele ambitie en wist hij interessante (internationale) 
opdrachten te verwerven. Op dit moment bouwt en werkt hij aan projecten in Bahrein en 
Spanje, in ons land aan Fort Vechten en diverse installaties voor kunstmusea. 
http://www.anneholtrop.nl/ 
 
Jelle de Jong Architekten - Lemmer 
Klein bureau uit Friesland, werkt ver van de Ranstad aan een eigenzinnig oeuvre met 
consequent hoge kwaliteit. 
http://www.jelledejongarchitekten.nl/ 
 
No Label - Rotterdam 
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No Label maakt identiteit ruimtelijk zichtbaar. Frisse concepten vormen de basis en 
gedetailleerde ontwerpen de uitwerking. Hun architectonische ontwerpen zijn verrassend, 
fris, deskundig gedetailleerd, kleurrijk, uitnodigend, innovatief en passend in de context.  
Zoals afgelopen jaren te zien is in MFA 'Het Nest' in Pijnacker, het Internationaal 
Kinderdagverblijf in Rijswijk en Het Nieuwe Werken voor Rotterdam Partners. Zij profileren 
zich als creatieve denkers. Per opdracht formeren zij het ideale team om een maximaal 
resultaat te behalen. Architectuur is teamwork! 
http://www.no-label.info/ 
 
SO-IL, New York 
Florian Idenburg / SO - IL is een bureau dat in een korte periode internationaal naam heeft 
gemaakt met een aantal indrukwekkende projecten, als de Kukje Gallery in Korea, welk 
ontwerp is opgenomen in de collectie van het MoMA. Het in Nederland geregistreerde 
bureau opereert vanuit New York, maar is actief betrokken bij de NL architectuur discipline. 
Idenburg was dit jaar finalist voor de Prix de Rome en voor het Kunstencluster in Arnhem. 
http://so-il.org/ 
 
Buro Van Stigt, Amsterdam 
Ik nomineer ze vooral voor hun heilzame werk bij de herbestemming en ontwerp van de 
Hallen, de voormalige tramremise in Amsterdam. 
http://www.burovanstigt.nl/ 
 
Koen van Velsen, Hilversum  
Behoeft geen toelichting, want beste architect van Nederland. 
http://www.koenvanvelsen.com 
 
Office Winhov, Amsterdam 
Maken in Nederland en Zwitserland een paar hele mooie projecten op dit moment. 
Beheersen het vak van stad tot schroefpatroon. 
http://www.winhov.nl/ 
 
Klaske Havik, Den Haag 
Genoemd vanwege haar bijzondere werk op het grensgebied tussen architectuur en 
literatuur. (door de juryleden toegevoegd) 
http://www.terristories.nl 
 
ArchitectenWerk, 01 december (aanvullingen dd. 12 december 2014) 
Hoofdsponsor van de AvhJ Prijs is Alcoa Architectuursystemen uit Harderwijk. 


