
Resultaat nominatieronde Architect van het Jaar Prijs 2015 
 
Categorie Small (architectenbureaus tot 15 fte) 
  
- Van Dongen Koschuch Architects and Planners:  
Van Dongen Koschuh combineert jeugdige dynamiek met 30 jaar ervaring in innovatie en 
vakmanschap. Sinds de oprichting in 2012 heeft Van Dongen-Koschuch bijzondere werken 
opgeleverd, zoals het Poppodium in Venlo en schouwburg de Kampanje in Den Helder met 
een compleet glazen zaal ingepast in de gebouwen van de voormalige Rijkswerf. 
http://vd-k.eu/ 
 
- Anne Holtrop:  
Consequent, zorgvuldig en zeer beheerst werk dat de Nederlandse praktijk overstijgt. 
- Anne Holtrop:  
Goede architect, Waterliniemuseum. 
http://www.anneholtrop.nl/ (ook in 2014 genomineerd) 
 
- Architectenburo JMW:  
Gerealiseerd in 2015 
1e project MFA Kerckebosch Zeist: 
Een centraal ontmoetingspunt in wijk Kerckebosch. Een gebouwvorm met gevellijn die zich 
om en tussen de bestaande bomen heenplooit. De transparante begane grond geeft een open 
kijk. Een geperforeerde geplooide brons geanodiseerde gevelplaat verhult de achterliggende 
woningen op de verdiepingen. Door de brons geanodiseerde gevelplaat lijkt de gevel als 
boomschors opgenomen. De perforatie van de gevel zorgt ervoor dat het gebouw in de avond 
zich transformeert in een diffuus verlicht armatuur. De gevellijnen verspringen op de tweede 
verdieping. 
2e project woonhuis particulier Goirle: 
Ontwerp woonhuis. De open ruimte op de begane grond geeft de woning een licht karakter. 
Op de verdieping biedt een smalle raamstrook licht in de slaapkamers en daklicht geeft 
diffuus licht op de overloop. Verbinding begane grond en verdieping via betonnen trap. De 
functionele opbouw van de woningplattegronden is doorgezet in de gevelbehandeling. Zwarte 
geprofileerde staalplaat sluit aan bij de heldere lijnvoering. De laagbouw is uitgevoerd in 
donkere beplating met een natuursteen look (onderscheiding hoofdvolume en laagbouw). 
3e project zorgwoningen Barneveld: 
Voor woonzorgcomplex in Kootwijkerbroek is voor een paviljoenachtige opzet gekozen in 
een H-vorm. De 4 woongroepen worden vanuit dit midden ontsloten. De gevel is opgebouwd 
uit heldere horizontale lijnen met afwisseling open en dichte delen. De aluminium horizontale 
overstekken contrasteren met de warme houten Douglas bekleding. De puien zijn in een 
donker kunststof kozijnen uitgevoerd welke ruim licht en zicht geven. Transformatie 
woonzorgappartementen naar grondgebonden woningen mogelijk. Volledige prefabricage van 
het gebouw in de fabriek. 
http://www.jmwinfo.nl/ 
 
- Marc Koehler:  
Goede architect, innovatief. 
http://marckoehler.nl/ 



 
- MoederscheimMoonen Architects:  
Het bureau bestaat dit jaar 10 jaar en heeft met name in de afgelopen twee jaar aangetoond 
dat de architectuurvisie en werkwijze gedijt op meerdere fronten en geen hinder ondervindt 
van het fenomeen typecasting. 
Daar waar het bureau vooral bekend stond om aantrekkelijke sportcomplexen zijn de 
afgelopen twee jaar serieuze ontwerpwerelden betreden zoals cultureel-maatschappelijk, 
retail, leisure, onderwijs, civiel, woningbouw, herontwikkeling en diverse utiliteitsprojecten. 
Het bureau toont op haar eigen schaal de karakteristieken van een bureau dat opereert in de 
breedte en waar vooral ruimte is voor visie, ondernemerschap en samenwerking! 
http://www.moederscheimmoonen.nl/ 
 
- Office Winhov:  
Architectuur is een collectief vakgebied. Samenwerken en delen van kennis staan daarom 
centraal bij Office Winhov (voorheen Wingender Hovenier – nu samen met derde partner Uri 
Gilad). Dit jaar met hun 'practice based research' met gastredacteuren in de 'Local Heroes'-
reeks, met collega architecten in het boek 'Brick, An Exacting Material' en met ARCAM voor 
de tentoonstelling 'City Hotels'. Ontwerpcombinaties leidden tot de projecten 'Werkbund 
Siedlung 2016', 'Stadsarchief Delft', 'Studentenhuisvesting TU/E' en projecten in Zwitserland, 
waaronder het 'Woongebouw Freilager', een 'Alpine Loft' en de 'Flagshipstore Bucherer'. 
Deze nominatie is niet voor hun bureau; ze is voor het samenwerken en de resultaten die ze 
met anderen bereiken. 
- Office Winhov: (nominatie door de jury overgenomen) 
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. 
http://www.winhov.nl/ (ook in 2014 op de longlist) 
 
- Studio RAP:  
Wessel van Beerendonck, innovatief, nieuwe verdienmodellen, piepjong, toekomst. 
Van die houten gewelfconstructie in Rotterdam (met robots werd ontworpen en uitgefreesd). 
http://studiorap.nl/ 
 
- Shift architecture urbanism:  
Wij nomineren Shift Architecture Urbanism voor het ontwerp van het ‘Museumplein 
Limburg’ in Kerkrade. Dit prestigieuze project markeert een nieuwe stap in de geweldige 
ontwikkeling die Shift de afgelopen jaren doorgemaakt heeft. Het ontwerp combineert een 
slimme aanpak, met een gevoelig begrip van de stedelijke context met een sterke 
architectonische taal. We hopen meer van Shift te zien de aankomende jaren! 
http://www.shift-au.com/ 
 
- Buro Van Stigt (met architect André van Stigt): (nominatie door de jury toegevoegd) 
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. 
http://www.burovanstigt.nl  



 
- Harm Tilman:  
staat ingeschreven in het architectenregister vlgns mij, opiniemaker, hoofdredacteur de 
Architect, voorvechter van verdieping in berichtgeving over de branche. 
http://www.dearchitect.nl/blogs/bloggers/Harm+Tilman.html 
 
- Buro ZUS (Elma van Boxtel en Kristian Koreman): (nominatie door de jury toegevoegd) 
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. 
http://www.zus.cc  
 
 
Categorie Large (architectenbureaus groter dan 15 fte) 
 
- diederendirrix (architect Bert Dirrix): (nominatie door de jury toegevoegd) 
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. 
http://www.diederendirrix.nl/  
 
- KAW Architecten:  
Reimar von Meding, zet zich in voor innovatie in de branche, koppelt visie aan actie, 
voorbeeld voor jonge generatie. 
http://www.kaw.nl/ 
 
- MVRDV:  
Laten dit jaar weer zien dat architectuur nog steeds ontzagwekkend, iconisch en brutaal kan 
en mag zijn. 
- MVRDV:  
Wij nomineren MVRDV voor hun voortdurende betrokkenheid bij de wereldwijde discussie 
over de architectonische en stedenbouwkundige vraagstukken, zowel op lokaal als 
(inter)nationaal niveau.  Het jaar 2015 markeert hierin een grote stap voorwaarts. De 
voltooiing van de Markthal in Rotterdam in 2014, heeft bijvoorbeeld een belangrijke mate 
bijgedragen aan de aantrekkelijkheid van Rotterdam als een dynamische en creatieve stad. 
MVRDV laat hiermee zien dat de rol van de architect vergroot wordt, van de 
programmatische definitie, tot het blijven stellen van vragen en actief samenbrengen van 
stakeholders voor de ontwikkeling van de stad, in de internationale context. 
- MVRDV (meer specifiek Nathalie de Vries): (nominatie door de jury overgenomen) 
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. 
http://www.mvrdv.nl/ 



 
- Mecanoo:  
Francine Houben, PBF-Cultuurprijs – voortrekker internationalisering voor de NL branche. 
http://www.mecanoo.nl/ (in 2013 op de shortlist voor de prijs) 
 
- OKRA Landschapsarchitecten: (nominatie door de jury toegevoegd) 
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. 
http://www.okra.nl/  
 
- OMA:  
Reinier de Graaf, Timmerhuis, opiniemaker internationaal. 
- OMA:  
Rem Koolhaas werd vorig jaar 70, OMA werd dit jaar 40, AMO wordt komend jaar 15.  
Won al alle prijzen die er te winnen zijn, maar nog niet de ‘Architect van het Jaar Prijs’. 
In Nederland vorig jaar De Rotterdam en G-Star Raw, eind dit jaar Timmerhuis opgeleverd. 
http://oma.eu/ (ook in 2014 op de longlist) 
 
- NEXT architects:  
Vol nieuwsgierigheid en ondernemerszin, door grenzen op te zoeken en over te gaan, door 
telkens weer opnieuw de blik en het werkveld te verruimen… Met de oplevering van de 
Vleermuizenbrug (Arc detail award 2015), het Gemeentehuis Bloemendaal, studentencampus 
Uilenstede en de Zaligebrug in Nijmegen, onderdeel van Ruimte voor de Rivieren - zojuist 
geopend door Minister Schulz- maakt NEXT dit jaar een stap van het ontwikkelen van grote 
ideeën naar het grote bouwen. 
http://www.nextarchitects.com/ 
 
 


