
Juryrapport Architect van het Jaar Prijs 2015 
 
Op woensdag 09 december 2015 was de driehoofdige jury van de negende Architect van 
het Jaar Prijs bij elkaar op de woonwerkplek van de voorzitter op de 11e etage van een 
woongebouw middenin de haven van Rotterdam. Met als gastheer Carel de Reus, die 
enkele decennia werkte als directeur van opvolgende bedrijven in de projectontwikkeling, 
maar hij was eveneens bestuurlijk actief, onder meer als (oud)voorzitter van de Neprom. 
Hij ontving die dag twee van de prijswinnaars van vorig jaar. Klaske Havik, werkzaam 
als universitair hoofddocent en onderzoeker aan de TU Delft en geprezen vanwege haar 
publicaties over de relatie tussen architectuur en literatuur en Jeroen van Schooten, 
oprichter en directeur van TeamV Architectuur en oud-voorzitter van de Bond van 
Nederlandse Architecten BNA. Hij was vorig jaar een van de andere winnaars van de 
prijs vanwege de succesvolle samenwerking van drie architectenbureaus in TeamCS, de 
ontwerpers van het geroemde Centraal Station van Rotterdam.  
Met deze drie juryleden worden de belangrijkste aspecten van het architectenvak, zoals 
het onderwijs en de architectuurkritiek, het opdrachtgeverschap en de actieve 
beroepspraktijk optimaal vertegenwoordigd. 
 
Nadat de gasten enigszins bekomen waren van het verpletterende 270 graden-uitzicht op 
de haven, de stad en de verre omgeving tot aan Den Haag toe, ging de jury aan de slag.  
Net als vorig seizoen is daarbij gekozen voor een vrije aanpak, maar wel geholpen door 
een longlist van kandidaten, die werden aangebracht door de beroepsgroep zelf. Die lijst 
werd nog aangevuld met de eigen voorstellen van de juryleden en is straks op de website 
van de prijs te vinden. 
In de eerste ronde van de discussie zetten de respectievelijke juryleden hun gedachten 
over de te kiezen architect-laureaat uiteen. Het zou in ieder geval een architectenbureau 
moeten zijn waarvan het werk ook een grote maatschappelijke relevantie heeft, en die 
heeft laten zien dat ook te kunnen uitdragen, bijvoorbeeld in het debat, in het onderwijs 
of in de media. Of dat op andere manieren een bijdrage aan het vakgebied levert, zoals in 
bestuurlijke of adviserende rollen. Met een langjarige consistentie in een oeuvre dat ook 
bij anderen beklijft. Een andere thematische invalshoek is de manier waarop de architect 
omgaat met onderhoud of nog directer de omgang met ons gebouwde verleden; het 
belangrijke restauratievak bijvoorbeeld krijgt de laatste jaren minder aandacht en die 
speciale vakkennis blijft nog maar nauwelijks op peil.  
 
Ook meer algemene aspecten passeren de revue, zoals het vermogen tot samenwerken 
met collega-architecten en met de vele andere disciplines, het solitaire auteurschap staat 
in deze tijden immers niet meer centraal. Het gaat er eveneens om dat architecten in deze 
snel veranderende wereld ook de tekenen van de tijd verstaan, en dus oog en oor hebben 
voor de actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Tenslotte vinden de juryleden dat er 
aantoonbaar aandacht zou moeten zijn voor de publieke ruimte rondom de gerealiseerde 
gebouwen. Een goede openbare ruimte draagt bij aan de waardering door mensen voor 
hun ruimtelijke omgeving, de stad is meer dan een optelsom van individuele gebouwen; 
het particuliere opdrachtgeverschap met zijn naast elkaar geplaatste solitaire paleisjes 
leidt meestal niet tot een meer serieuze stedenbouwkundige samenhang. 
Bij elk van bovengenoemde thema’s worden door de afzonderlijke juryleden goede 
voorbeelden van architecten en bureaus genoemd, die overigens meestal nog niet waren 
opgenomen in de longlist. 
 



Na deze uitwaaierende bespiegelingen besluit de jury de discussie te convergeren naar 
een reeks heldere en benoembare kenmerken aan de hand waarvan de eerder genoemde 
architectenbureaus nader worden besproken.  
De beknopte lijst omvat de criteria: 
 

- Onbetwist vakmanschap, van het ontwerpen tot en met het maken 
- Consistent gerealiseerd architectonisch oeuvre, langjarige kwaliteit 
- Betekenis voor de stad, grote aandacht voor de openbare ruimte 
- Omgang met het verleden, ons bestaande erfgoed 
- Stabiel ondernemerschap, in voor- en tegenspoed, 
- Uitdragen van de eigen visie, goede communicatie 
- Maatschappelijk betekenisvol, aantoonbare betrokkenheid 
- Generositeit, naar maatschappij en vakgemeenschap 
 
In het derde deel van het gesprek komt aan de hand van deze meer gespecificeerde 
criteria een aantal namen regelmatig terug. En dan wordt niet alleen het betreffende 
bureau genoemd, maar vaker ook de naam van een of meer van de architect-
directeuren.  
In de laatste ronde resteren aldus een zestal architectenbureaus, te weten:  
 
- Buro Van Stigt (met architect André van Stigt), vanwege zijn langjarige kwaliteit in 
renovatie en restauratie, zijn enorme kennis van het bouwen en de kosten daarvan, 
zijn grote sociale betrokkenheid bij de stad, de buurt en de mensen en last but not 
least de inventiviteit en unieke persoonlijke energie van hem en zijn echtgenote bij 
het tot stand brengen van het gelauwerde Hallencomplex in de voormalige 
tramremise in Amsterdam West. 

 
- Buro ZUS (met Elma van Boxtel en Kristian Koreman), met bewondering van de 
jury voor het bijzondere maatschappelijke initiatief dat ze namen in en rondom het 
Rotterdamse Schieblock, later uitgebouwd met hun opgetilde Luchtsingelproject, dat 
onder meer via crowdfunding en het winnen van de stadsprijs kon worden gebouwd. 
En waarmee een nieuwe verbinding werd gelegd tusssen een aantal ‘verloren’ 
plekken in het stadscentrum. 
 
- Office Winhov, met als oprichters Joost Hovenier en Jan Peter Wingender en sinds 
een aantal jaren met Uri Gilad als nieuwe partner. Dit bureau heeft jarenlang niet 
alleen goede gebouwen gemaakt, met een zeer speciale aandacht voor het 
maakproces, maar publiceert ook regelmatig onderzoek naar vakgerelateerde zaken, 
zoals bijvoorbeeld typologie en materiaal. Ook de opzet van een serie digitale 
monografiën over minder bekende architecten onder de titel ‘Local Heroes’ verdient 
bijzondere aandacht. 
 
- diederendirrix (architect Bert Dirrix), omdat zij een groot aantal van de thema’s al 
meer dan 30 jaar op consistente en hoogwaardige wijze bestrijken. Met het 
middelgrote en stabiele architectenbureau dat in wisselende samenstelling, vroeger 
ook samen met Rein van Wylick, een bewonderenswaardig oeuvre realiseert. Van 
woningbouw tot utiliteitsbouw met zowel grote en ingewikkelde herbestemmingen 
als kleine en grote nieuwbouwprojecten. Maar ook genereus naar de maatschappij, 
met vele adviesrollen, in het onderwijs en in Berts actuele Spoorbouwmeesterschap. 



 
- OKRA Landschapsarchitecten (met een driehoofdige directie), vanwege hun 
langjarige consistente oeuvre dat zeer vele aspecten van de openbare ruimte in stad en 
ommelanden bestrijkt. Van plein tot park, van kust en water tot mobiliteit, van 
erfgoed tot landschap. Met als apotheose het recente Kustwerk Katwijk waarbij een 
aantal schijnbaar overenigbare functies zoals natuur, kustverdediging en parkeren op 
unieke wijze in één project werden gecombineerd. 

 
-  en tenslotte MVRDV (meer specifiek Nathalie de Vries). De soms verbluffende, 
maar altijd bijzondere projecten van dit architectenbureau zijn natuurlijk over de 
gehele wereld bekend geworden, met niet in de laatste plaats de iconische Markthal in 
Rotterdam. De jury noemt hier juist een van de oprichters, Nathalie de Vries, omdat 
zij tot voorbeeld kan dienen met haar genereuze houding naar beroepsgroep en 
maatschappij. Met haar vele andere functies, zoals in het onderwijs, als 
Spoorbouwmeester, bestuurlijk bij het NAi en actueel als voorzitter van de BNA. 

 
In de finale gespreksronde kozen de drie juryleden uiteindelijk unaniem voor Bert Dirrix 
als de winnaar van deze Architect van het Jaar Prijs 2015.  
 
Dirrix is nu ruim 35 werkzaam als architect. Hij studeerde in 1978 af aan de TU 
Eindhoven en werkte na zijn studie een aantal jaren bij bureuas als EGM en Jo Coenen, 
voordat hij in 1985 zijn eigen architectenbureau oprichtte met Rein van Wylick, na 15 
jaar trad ook Paul Diederen als partner toe. De laatste tien jaar, vanaf 2005, werken Bert 
en Paul samen onder de naam diederendirrix, nog steeds met Eindhoven als vaste stek. 
 
Hun inmiddels zeer grote oeuvre is van onbesproken architectonische kwaliteit en 
bestrijkt zoals gezegd het gehele opdrachtenspectrum. Kleine en grote woningbouw-
projecten,  utilitaire gebouwen zoals scholen, multifunctionele centra, stadskantoren, een 
popcentrum en een universiteitsgebouw. Maar ze werden de laatste jaren vooral geroemd 
om hun vele en consciëntieuze herbestemmings- en transformatieprojecten, zoals de 
voormalige Philipsgebouwen in hun thuisstad en andere industriele monumenten zoals 
Ketelhuis Ceres en gebouw Nedinsco in Venlo.  
 
Hun werk won vele prijzen, zoals meerdere malen de Dirk Roosenburgprijs in Eindhoven 
en de landelijke Betonprijs en met het Ketelhuis zelfs de Gebouw van het Jaar Prijs 2013.  
En Bert zelf won 25 jaar geleden al de Prix de Rome, nog steeds de belangrijkste prijs 
voor de ontwerpkwaliteit van jonge architecten in ons land. 
 
Naast zijn dagelijks werk in de architectuur heeft Dirrix altijd een grote betrokkenheid 
gehad bij de maatschappij en bij het architectuuronderwijs, vandaar dat de jury juist hem 
als persóon heeft gekozen als laureaat. Op ontelbare plaatsen voerde hij supervisie over 
grote stedelijke projecten, waarin hij zelf een kleiner gebouwd aandeel had, hij nam deel 
in welstandscommissie en kwaliteitsteams, vervulde bestuurlijke rollen in commissies en 
het architectuurcentrum en hij nam plaats in nationale en internationale jury’s. Sinds dit 
jaar vervult hij ook nog de belangrijke rol van Spoorbouwmeester. 
 
Zijn carrière in het onderwijs is indrukwekkend. Op Groningen na gaf hij les aan álle 
Academies van Bouwkunst in ons land: hij doceerde in Tilburg, Maastricht, Amsterdam, 
Rotterdam en Arnhem maar ook aan de Design Academy in zijn eigen stad. En de 



meesten van ons kennen hem tenslotte natuurlijk van zijn belangrijke bijdrage aan het 
architectuuronderwijs aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit 
Eindhoven waaraan hij bijna tien jaar lang als hoogleraar verbonden was. 
 
De jury meent dat Bert Dirrix bijna alle van de eerder genoemde acht thema’s op 
bijzondere wijze vertegenwoordigt: onbetwist vakmanschap, een consistent oeuvre, met 
grote betekenis voor de stedelijke ruimte, inventieve omgang met het gebouwde erfgoed, 
stabiel ondernemerschap, maatschappelijke betrokkenheid en generositeit. 
 
In één aspect is Dirrix echter enigszins bescheiden gebleven… Dat is in het uitdragen van 
zijn eigen visie. Hij is niet overal aanwezig om zijn werk aan te prijzen of te verkopen, of 
zoals een van de juryleden het zei: ‘hij is tenminste geen trompetnarcist!’ 
Die bescheidenheid past misschien ook wel bij de groep architecten die na hun opleiding 
in Eindhoven op een vergelijkbare manier in het vaderlandse architectonische landschap 
staan en opereren. Tegenover het veel minder coherente ‘westen’ of anders gezegd de 
Randstad. Door het vaker voorkomende streven naar uniciteit, heeft de noodzaak om te 
moeten ‘opvallen tussen de collega’s’ daar inmiddels explosieve vormen aangenomen. 
 
Die wat stillere groep architecten uit de toen nog jonge faculteit Bouwkunde in de 
Lichtstad werd ook wel ‘De Eindhovense School’ genoemd, naar de titel van een 
belangrijke expositie van hun werk in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Nu emeritus 
hoogleraar Gerard van Zeijl zegt in Cursor 6 uit 1999 over die vroege jaren: “Op 
architectuurgebied ontstond al snel een evenwicht tussen een artistieke aanpak en een 
reflectief bewustzijn. Er vond een oriëntatie plaats op de culturele grondslagen van de 
architectuur, waarbij die architectuur ook duidelijk werd geponeerd als onderzoeksobject. 
Men zocht naar een balans tussen techniek en culturele notie.” Wellicht is het die 
analytische aanpak en grotere diepgang in hun werk die wij soms verwarren met stilte?  
 
Toch heeft de onbaatzuchtige bescheidenheid van deze laureaat de jury er mede toe 
gebracht om architect Bert Dirrix van diederendirrix architecten uit Eindhoven met deze 
Architect van het Jaar Prijs 2015 nu eens vol in de schijnwerpers te zetten.  
 
Carel de Reus, Klaske Havik en Jeroen van Schooten - 18 december 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan de Architect van het Jaar Prijs is tevens een geldbedrag van € 5.000,- verbonden, ter beschikking gesteld door 
Alcoa | Kawneer Architectuursystemen uit Harderwijk. 
Eerdere winnaars waren:  
In 2014: TeamCS en Klaske Havik, in 2013: RAAAF, in 2012: Concrete Amsterdam, in 2011: Atelier Kempe Thill, in 
2010: Onix Architecten, in 2009: SeARCH Bjarne Mastenbroek, in 2008: Rudy Uytenhaak, en in 2007: UN Studio. 


