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In ’t kort

OOk in de architectenbranche is de crisis vOelbaar. 
architecten breiden hun werkterrein uit

Komt voor architecten 
de bodem al in zicht?

Laten we ons artikel over de Nederlandse architecten-
branche in 2012 nu eens positief beginnen... Mooi, 
we hebben weer een nieuw kabinet. Rutte 2 is geba-

seerd op een ruime meerderheid in de Tweede Kamer en 
daarvoor bleken slechts twee partijen nodig, de gematigde 
socialisten en de gematigde liberalen. Op basis van de ver-
kiezingsprogramma’s mocht je verwachten dat de vader-
landse bouwnijverheid en vooral de woningbouw belang-
rijke beleidsvelden voor de nieuwe formateur zouden zijn. 
En inderdaad, we kregen zelfs een heuse minister van Wo-
nen (en Rijksdienst), terwijl Rutte in zijn eerste kabinet de 
‘V’ van volkshuisvesting en de ‘R’ van ruimte nog uit de 
ministerienaam had geschrapt. 
Nu de stofwolken tijdens en vooral vlak na de formatie een 
beetje zijn opgetrokken, komt ook voor de bouwwereld de 
aap uit de mouw: minister Blok (inderdaad, zonder porte-
feuille) gaat een simpel bezuinigingsdepartement leiden, 
waarbij vooral van woningcorporaties uiteindelijk € 2 mrd 
wordt verlangd als bijdrage aan de terugdringing van het 
jaarlijkse overheidstekort. Toen het regeerakkoord bekend 
werd, hebben enkele corporaties een aantal grote woonpro-

jecten – bijvoorbeeld voor de huisvesting van studenten – 
per direct stopgezet, vooral met het oog op die te verwach-
ten invorderingsmaatregelen. 
Dit kabinet zal de woningmarkt dus niet vlottrekken. Het 
lijkt erop dat de liberale krachten – om de markt zelf het 
werk te laten doen – aan de winnende hand zijn. Dit bete-
kent dat we ook in de bouw- en ontwikkelwereld nog wel 
even geduld moeten hebben tot vraag en aanbod weer 
enigszins in evenwicht zijn. De koude sanering, die ook de 
architectenbranche in de afgelopen vier jaar al meer dan 
halveerde, houdt dus nog wel even aan. En dat zullen  
vooral de minder geprofileerde architectenbureaus gaan 
merken. Naast tussenoplossingen als zelf krimpen of sa-
menwerken met anderen, zullen velen uiteindelijk moe-
ten stoppen bij gebrek aan werk. Onbetaald blijven doorte-
kenen is geen blijvende optie – hoewel in eerdere 
crisistijden de zogenaamde ‘papieren architectuur’ som-
mige illustere voorgangers grote naamsbekendheid heeft 
gebracht (denk aan Aldo van Eyck of Jo Coenen). Als er 
geen opleveringsfoto’s van gebouwd werk meer te maken 
zijn, zou de architectuurtekening opnieuw ingezet kun-
nen worden als marketinginstrument of gewoon als kunst 
aan de muur. Er is zelfs weer een heuse architectuurgale-
rie actief in Amsterdam (www.cityscapesgallery.nl). 

het roer omgooien
Dergelijke initiatieven passen goed binnen een guur op-
drachtenklimaat waarin van ondernemende architecten 
wordt gevraagd het heft in eigen handen te nemen. Geluk-
kig zijn er goed georganiseerde architectenbureaus die op 
tijd het roer hebben omgegooid of die al eerder begrepen 
in welke richting de nog wel actieve markten zich  
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bewegen. Wij kwamen hun inventieve resultaten vaak te-
gen bij de voorbereidingen voor het Jaarboek Architectuur 
in Nederland, maar ook uit de ingezonden thematische 
dossiers van de acht genomineerden voor de Architect van 
het Jaar Prijs 2012 is voor anderen veel te leren. 
Dit seizoen konden architecten voor het eerst hun eigen col-
lega’s nomineren voor de longlist van deze prijs (ten be-
hoeve van de professionaliteit en innovatiekracht van Ne-
derlandse architectenbureaus), waarna een deskundige jury 
aansluitend de shortlist van vier kleine en vier grote bu-
reaus bepaalde. Zo kon het voorkomen dat Koen van Velsen 
werd genomineerd (‘Koen verdient deze prijs omdat hij ver-
reweg de beste architect van Nederland is; hij zal dat zelf 
echter nooit van de daken schreeuwen’), terwijl hij in zijn 
themadossier slechts één zin aan het gevraagde thema stra-
tegie/bedrijfsvoering besteedde: ‘Het hebben van een archi-
tectenbureau is voor ons geen doel op zich.’ Hij levert naar 
eigen zeggen een persoonlijke ontwerpbijdrage aan ruimte-
lijke vraagstukken, of dat nu het ontwerp voor een tafel of 
voor het grote HSL-station van Breda is. ‘En als het werk 
zou ophouden, ga ik gewoon weer tafels ontwerpen.’

meer houvast op het werKproces
Anderen verruimen hun markt, zoals naar aangrenzende 
of verre buitenlanden, of proberen meer houvast te krij-
gen op het werkproces door zogenaamde voorwaartse of 
achterwaartse integratie. Voorwaartse integratie houdt in 
dat architecten zich bijvoorbeeld ook intensief gaan bezig-
houden met bouwcoördinatie en soms zelfs met het bou-
wen zelf. Achterwaartse integratie betekent dat architecten 
zelf achter de knoppen van het te realiseren programma 
gaan zitten of bijvoorbeeld gaan opereren als risicodra-
gend projectontwikkelaar. Het Delftse architectenbureau 
Cepezed is een van de bekendere voorbeelden binnen die 
ontwikkeling; ze bouwen al langere tijd een deel van hun 
ontwerpen zelf via hun bedrijf Bouwteam en ze doen in-
middels ook aan projectontwikkeling, al was het maar om 
geschikte financiers te vinden bij de bouwinitiatieven van 
hun klanten.
Behalve met projecten en processen zijn architecten zich 
ook intensiever gaan bezighouden met de ontwikkeling 
van ‘eigen’ producten. Zo zie je steeds weer nieuwe typolo-
gieën ontstaan voor het particuliere woonhuis, zowel voor 
de stad als voor het buitengebied. Die markt van het parti-
culiere opdrachtgeverschap is immers nog groeiende. En 
zo werd enkele jaren geleden, geheel op initiatief van het 
Amsterdamse bureau Concrete Architectural Associates, 
het nieuwe hotelconcept Citizen-M met een eerste vesti-
ging op Schiphol in de markt gezet. Het architectenbureau 
verzorgde zelf de complete branding van het concept, de 
financiering, de marketing en de grafische vormgeving, en 
het deelt nu mee in de omzet. Inmiddels zijn er meer en 
grotere vestigingen in ons land en daarbuiten gerealiseerd, 

met als klap op de vuurpijl in 2012 het Citizen-M-hotel aan 
de oever van de Theems in hartje Londen en zelfs een 
hoogbouwvariant op Times Square in New York. Voor een 
Amerikaanse klant is Concrete nu bezig met het vergelijk-
baar doorontwikkelen van een nieuwe minimale stadswo-
ning, waarvan er uiteindelijk zo’n 4000 gebouwd moeten 
worden.

Komende generatie
Ten slotte nog een enkel woord over de komende generatie 
architecten, die het nu extra moeilijk hebben om in een 
krimpende markt aan de bak te komen. Ook daar komen 
echter onverwachte initiatieven en veelbelovende strate-
gieën bovendrijven, vooral als het gaat om beter gebruik 
van gebouwen en openbare ruimte in de bestaande stad. 
Jonge bureaus als DUS Architects uit Amsterdam of Afarai 
& Peña Architects en ZUS (Zones Urbaine Sensibles) uit 
Rotterdam laten zien wat er met idealistische inzet en een 
grote dosis energie tóch tot stand gebracht kan worden. 
Afarai & Peña bedachten, ontwikkelden en ontwierpen het 
hergebruik van de leegstaande Hofbogen in Rotterdam. 
ZUS won onlangs het grote stadsinitiatief (met een budget 
van € 4 mln) voor de bouw van hun Luchtsingel, een opge-
tild voetgangerstraject dat het Hofbogenproject uiteinde-
lijk gaat verbinden met het centrumgebied rond ‘hun’ 
Schieblock, het leegstaande kantoor dat ze eerder en even-
eens op eigen kracht herontwikkelden. Die stadsinitiatie-
ven doen ze, zoals ze zelf zeggen ‘op basis van ongevraagd 
(en onbetaald) advies’, maar ze steken er dan wel de helft 
van hun werkbare uren in. Het hoeft dus niet altijd direct 
geld op te brengen of geld te kosten, het handelt om de 
combinatie van intensieve aandacht en inventieve energie 
die stapsgewijs tot verrassend en tastbaar resultaat (en rui-
me naamsbekendheid voor de architecten) heeft geleid. 
Rutte en zijn minister Blok kunnen nog wel wat opsteken 
van bovengeschetste en resultaatgerichte interventies. Alle 
betrokken partijen in de bouw schreeuwen inmiddels om 
actie en doen al langer en gezamenlijk constructieve voor-
stellen voor herstel. Het zou het nieuwe kabinet sieren als 
ze niet slechts komen halen, maar de branche ook eens wat 
zouden brengen, te beginnen met de woningmarkt. 

Kees van der Hoeven is zelfstandig architect te Wassenaar en 
oprichter van ArchitectenWerk, dat sinds 1996 informatie 
voor en over architecten op internet verzorgt (www.architec-
tenwerk.nl). Van der Hoeven was binnen zijn beroepsgroep 
onder meer voorzitter (2002–2005) van de Bond van Neder-
landse Architecten BNA en is actueel organisator van de 
Jonge Architecten Prijs (www.jongearchitectenprijs.nl) en de 
Architect van het Jaar Prijs (www.architectvanhetjaar.nl). 
Tot en met 2011 was hij tevens redacteur van het Jaarboek 
Architectuur in Nederland, uitgegeven door NAi Publishers te 
Rotterdam.
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 top-25 architecten

in de lijst van meest prOductieve nederlandse architecten 
in 2012 staan maar liefst 18 nieuwkOmers

Top-25 Architecten

door Kees van der hoeven

Wederom zien we in deze nieuwe Top-25, samengesteld 
aan de hand van het in 2012 opgeleverde commerciële 
kantoor- en winkelvolume, een ongeveer even groot ge-

realiseerd brutototaaloppervlak als vorig jaar. Die ruim 600.000 m² 
zouden zelfs nog 20% hoger hebben kunnen uitkomen als we de 
nieuwe ministeriegebouwen in hartje Den Haag (oplevering 2013) 
naar ontwerp van de Duitse architect Hans Kollhoff nu al hadden 

meegerekend. In de Top-10 ditmaal Amsterdamse architecten- 
bureaus op de bovenste drie plaatsen en verder twee nog onbekende 
nieuwkomers, mede vanwege een enkel groot retailproject uit de 
provincie. De overige bureaus vertegenwoordigen dat deel van de 
architectenbranche dat als groter en reeds langer gevestigd architec-
tenbureau de crisis nog relatief stabiel of slechts met een beperkte 
terugloop doorkomt.

1

amsterdam  73.050 m²
www.meyer-vanschooten.nl  

meyer en van schooten 
architecten

(15)

roberto meyer en jeroen van schooten lei-
den nu al bijna 30 jaar lang een van de meest 
succesvolle architectenbureaus van neder-
land. definitief doorgebroken met hun inG-
hoofdkantoor aan de a10 in amsterdam en 
vooral succesvol in dfbmo-projecten voor 
het rijk, zoals de renovatie van het minis-
terie van financiën. de kantoren en winkels 
in hun grote new babylon-project naast het 
haagse centraal station brachten hen dit 
jaar al direct op de eerste plaats.

new babylon, den haag

2

amsterdam, aachen  66.800 m²
www.benthemcrouwel.nl  

benthem crouwel 
architecten

(–)

het bureau heeft zich een rotsvaste plaats 
verworven in het nederlandse architec-
tuurklimaat en zet de lange traditie van 
vaderlandse ingenieurskunst en inventivi-
teit voort. altijd slimmer, altijd beter ge-
organiseerd en technisch meestal perfect. 
nu een bijzonder oogstjaar voor een serie 
grote projecten: na vele ‘onzichtbare’ ja-
ren voorbereiding werden onder meer een 
datacenter, de Ziggo dome en het stede-
lijk museum in amsterdam opgeleverd.

ziggo dome, amsterdam

3

amsterdam  40.550 m²
www.soetersvaneldonk.nl  

soeters van eldonk 
architecten

(4)

architecten sjoerd soeters en jos van 
eldonk zijn veel gevraagd, vooral als het 
gaat om hun (ook commercieel) succes-
volle plannen voor stads- en winkelcentra. 
dit jaar werden deze onder meer opgele-
verd in veenendaal, weert en Zoetermeer. 
daarnaast realiseren ze ook grotere open-
bare gebouwen, zoals nu het ‘huis van de 
stad’ (met zijn bijzondere, in baksteen en 
glas gerealiseerde stroopwafelmotief) dat 
dit jaar in Gouda werd geopend.

huis van de stad, gouda
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4

rotterdam, Zürich  47.000 m²
www.kcap.nl  

Kcap (Kees christiaanse 
architects and planners)

(–)

al ruim 20 jaar werkt architect en hoogleraar 
(aan de eth in Zürich) kees christiaanse 
– samen met partners han van den born, 
ruurd Gietema en irma van Oord – aan 
vooral langjarige en strategische stedelijke 
projecten in europa en daarbuiten. dit jaar 
bouwden ze relatief veel in eigen land, zoals 
de twee nieuwe kantoorgebouwen diana & 
vesta in amsterdam en een grote renovatie 
van de bestaande monarch in den haag.

monarch, den haag

5
amsterdam  45.000 m²
www.adp-architecten.nl  

adp architecten(–)

dit reeds lang bestaande amsterdamse 
architectenbureau werkt regelmatig als co- 
architect van vooral spaanse architecten 
wanneer zij opdrachten uitvoeren in neder-
land. Zo werkt adp al jaren intensief mee 
aan de verbouwing van en de nieuwe ge-
bouwen bij het rijksmuseum in de hoofd-
stad naar ontwerp van cruz y Ortiz. het 
bureau kwam ditmaal in deze lijst door op-
levering van het langjarige uitbreidingspro-
ject voor de achmea campus in apeldoorn.

achmea campus, apeldoorn

6
rotterdam, amsterdam  40.000 m²
www.studioacht.com  

studio acht(–)

we herinneren ons nog een ontmoeting 
van 30 jaar geleden met de rotterdamse 
architect ben hoek; hij was toen gespeciali-
seerd in kantoorprojecten. Zijn studio acht 
is volgens de website inmiddels uitgewaai-
erd naar de carribean en het tsjechische 
praag. de site vermeldt tevens dat het am-
sterdamse bureau van sybren hoek (zoon 
van?) is geïntegreerd in de studio. we na-
men het bureau hier op als ontwerper van 
woonboulevard de mortiere in middelburg.

mortiere, middelburg

7

waddinxveen  30.000 m²
www.visserenwijtman.nl  

visser en wijtman 
architecten

(–)

het voornamelijk regionaal werkende ar-
chitectenbureau van architecten roel vis-
ser en ben wijtman telt minder dan tien 
medewerkers en is daarmee een kleine 
speler in deze lijst. het ontwerpt een breed 
palet aan opdrachten, van woningbouw tot 
bescheiden bedrijfspanden. toch maakte 
het bureau onlangs een groot project in 
de regio, een winkelcentrum dat zich richt 
op doe-het-zelf, indoor en outdoor in op-
dracht van Gostores in Gouda.

gostores, gouda

8
enschede, amsterdam  26.800 m²
www.i-aa.nl  

iaa architecten(–)

al meer dan veertig jaar ontwerpt en ad-
viseert iaa architecten op het gebied van 
architectuur, interieur en stedenbouw & 
landschap. het is een groot bureau, met 
meer dan 80 man vanuit het oosten van 
het land en vanuit amsterdam. in deze 
lijst is het aanwezig met kantoorprojecten, 
voor de rabobank en het Grolsch-terrein 
in enschede en voor het twenthe cen-
trum in almelo.

rabobanK, enschede

8
voorburg  26.800 m²
www.rphs.nl  

rphs architecten(–)

het integraal werkende bureau rphs ar-
chitecten werd ooit opgericht door henk 
reijenga. de enig overgebleven architect-
directeur eric scholman werkt nu en met 35 
medewerkers aan projecten die uiteenlopen 
van omvangrijke stedenbouwkundige op-
gaven tot particuliere woningen. dat blijft 
vooral in de binnenstedelijke winkelcentra 
niet zonder resultaat, getuige de oplevering 
van winkelprojecten als mercurius in assen 
en de banne in amsterdam.

acKershof, pijnacKer
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10
rotterdam  21.500 m²
www.ectorhoogstad.nl  

ector hoogstad architecten(–)

dit middelgrote architectenbureau werd in 
de jaren zestig van de vorige eeuw gestart 
door architect (en hoogleraar) jan hoog-
stad, later samen met carel weeber en aat 
van tilburg. vandaag de dag wordt het ge-
leid door zakelijk directeur max pape en me-
de-naamgevend architect joost ector. het 
wint geregeld aanbestedingen voor kanto-
ren en onderwijsgebouwen, zoals de dit jaar 
opgeleverde faculteit wiskunde voor de tu 
eindhoven. het is hier opgenomen vanwe-
ge de nieuwe rOc-onderwijsgebouwen aan 
de europaboulevard in amsterdam.

roc europaboulevard, amsterdam

11
eindhoven  18.000 m²
www.vanakenarchitecten.nl  

van aken architecten(23)

stap voor stap een van de grotere bureaus 
van ons land, maar ooit begonnen en uit-
gebouwd vanuit de regio eindhoven. nu 
opgenomen in deze lijst met een kantoor- 
en een winkelproject in eindhoven.

12

Maastricht  16.700 m²
www.ama-group.info  

ama group associated 
architects

(–)

de architectengroep rond arn meijs werd 
vooral bekend als ‘huisarchitect’ van joop 
van den ende. het ging in de storm van de 
crisis failliet en kon met jonge partners be-
scheiden doorstarten. in de lijst met een 
winkelcentrum in diemen.

13

rotterdam  16.000 m²
www.djga.nl  

djga – de jong 
gortemaker algra 
architecten

(–)

Groot en multidisciplinair architecten- 
bureau dat al voor de tweede wereldoor-
log werd opgericht, onderweg andere bu-
reaus integreerde en vooral naam maakte 
in kleine en grotere zorgprojecten. in 2012 
in de lijst vanwege een kantoorproject in 
rotterdam.

14

amsterdam  15.100 m²
www.vanheeswijk.nl  

hans van heeswijk 
architecten

(–)

samen met architect dick van Gameren 
werkte architect hans van heeswijk jaren-
lang aan de ontwikkeling van de piet hein-
gebouwen aan de Oostelijke handelskade 
in amsterdam. daarom kregen ze elk de 
helft van de vierkante meters aldaar en de-
len ze de 14e plaats.

14

amsterdam  15.100 m²
www.dickvangameren.nl  

dick van gameren 
architecten

(–)

Zie hierboven bij van heeswijk. dick 
van Gameren is naast zijn bescheiden 
zelfstandige architectenpraktijk een van 
de belangrijke hoogleraren (met als spe-
cialisatie woningbouw) aan de faculteit 
bouwkunde van de tu delft. kortgele-
den trad hij met vijf medewerkers toe als 
partner bij mecanoo architecten.

16
lochau, ooostenrijk  15.000 m²
www.baumschlager-eberle.com  

baumschlager eberle(–)

beroemd Oostenrijks architectenbureau 
dat al eerder bouwde in ons land. het 
werd bekend met minimalistisch, zorg-
vuldig ontworpen en gedetailleerd, zeer 
modern werk. Op het Oosterdokseiland 
realiseerde het bureau dit jaar een van de 
grotere kantoorgebouwen.

17

amsterdam  14.000 m²
www.damenpartners.nl  

dam en partners 
architecten

(5)

vorig jaar stonden ze nog in de top-10, 
maar dam en partners ontwerpt ge-
staag door. Geleid door diederik dam 
en zijn nog immer werkzame (inmid-
dels bijna tachtigjarige) vader cees. dit 
seizoen werd hun door lsi ontwikkelde 
kantoorproject willemsplein in rotter-
dam opgeleverd.

18
amsterdam  13.200 m²
www.rijnboutt.nl  

rijnboutt(17)

het architectenbureau rijnboutt koos 
voor naamgeving via directieleden vader 
en zoon rijnboutt. Zij worden aangevuld 
door architecten bart van der vossen en 
richard koek, die zich concentreert op 
stad en landschap. de winkels van het 
eemcenter in amersfoort brachten hen 
ditmaal opnieuw in de lijst.
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arnhem, heerlen, amsterdam  12.000 m²
www.ags.nl  

ags architekten 
en planners

(9)

aGs architecten stond ook al meerdere 
malen in deze lijst. in 2007 gingen ze zelfs 
aan kop. het grote bureau bestaat ruim 60 
jaar en realiseert veel onderwijsgebouwen, 
kantoren en winkelcentra. dit jaar wat la-
ger in de ranglijst via een kantoorproject 
in de gemeente eindhoven.

22
Utrecht  11.000 m²
www.opl.nl  

opl architecten(–)

middelgroot architectenbureau met zijn 
roots in en rond de stad utrecht. werken 
volgens eigen zeggen niet vanuit een ei-
gen stijl, maar wel vanuit een helder con-
cept. Zoals voor hun ontwerp van een 
kantoorgebouw in het stationsgebied van 
alkmaar, dat hen dit jaar nieuw in de lijst 
bracht.

23
amsterdam  10.800 m²
www.ahh.nl  

architectuurstudio hh(–)

Oprichter en emeritus hoogleraar her-
man hertzberger vierde dit jaar zijn tach-
tigste verjaardag, maar hij werkt nog elke 
dag op het bureau dat mede in handen 
is van zijn drie architect-partners. Zij wa-
ren ook verantwoordelijk voor een nieuw 
kantoorgebouw in het paleiskwartier in 
den bosch.

24
rotterdam  10.750 m²
www.dkv.nl  

dKv architecten(–)

bekend architectenbureau, ooit direct na 
hun delftse studie opgericht door drie 
architecten uit de moderne woningbouw-
traditie. dobbelaar stapte eerder uit en 
de kovel en vroom gingen samen met 
jongere partners door. in de lijst via het 
winkeloppervlak binnen een drietal wo-
ningbouwprojecten.

25
arnhem, Zwolle  10.100 m²
www.famegroep.nl  

fame groep(–)

afgelopen zomer maakte fame na een fail-
lissement een doorstart met de helft van 
de vijftig medewerkers. het bureau doet 
voornamelijk aan projectontwikkeling en 
alles wat daarmee samenhangt. daarom 
heeft het ook één architect in de organi-
satie. via projecten in almere en ermelo 
wordt het de hekkensluiter van dit jaar.

verantwoording
bij de samenstelling van deze top-25 is gebruik gemaakt van de projectlijsten die zijn opgenomen in de editie 2012 van het jaarboek 
nieuw commercieel vastgoed in nederland in feiten en cijfers, samengesteld door de neprom en propertynl. door nader onderzoek 
via internet of door rechtstreekse informatie van de opdrachtgevers is aan deze projecten de naam van de ontwerpende architecten 
toegevoegd. in de uiteindelijke lijst is het brutovloeroppervlak (bvo) van de in 2012 opgeleverde kantoor- en winkelprojecten per archi-
tectenbureau getotaliseerd.

19

amsterdam  13.000 m²
www.oz-p.nl  

van den oever zaaijer 
en partners architecten

(–)

meer dan 20 jaar werken hans van den 
Oever en wouter Zaaijer nu samen in een 
van de grotere hoofdstedelijke architec-
tenbureaus, nu aangevuld met vijf jon-
gere architect-partners. Ze komen vaker 
hoog in deze lijst terecht, dit jaar op een 
bescheiden plek met een run shopping 
center in hoorn.

20
amsterdam  12.600 m²
www.zzdp.nl  

zzdp architecten(19)

dit bekende architectenbureau, actueel 
geleid door architect joris deur, voerde 
in 2010 deze ranglijst nog fier aan. je le-
vert echter niet ieder jaar zoveel vierkante 
meters op, maar ze staan er toch weer in. 
in den bosch werd namelijk een kantoor-
pand in het pettelaarpark opgeleverd.


